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مدتها، قبل از يک سال پيش رفقای جبهه              
واحد کارگری در جلسات مختلف و در                 
نوشته های مختلف علنی کاری ، چهره                 
سازی و چهره شدن را زير نقد برده بودند           
نتايج و جمع بندی های بدست آمده از                      
مباحثات در حال تنظيم بود که جريان                     

 ١٣٨۶ آذر      ١١دستگيری دانشجويان از         
شروع شد و ضربات پی در پی به بخش               
های مختلف دانشجوئی وارد شده، باعث             
گرديد رفقا بحث های خود را هر چه                       
فشرده تر کردند تا شايد قبل از تبديل کردن         
دانشگاه ها به زمين سوخته رهنمودهای               

حتی به برخی از        .  خود را ارائه نمايند          
رفقا تاکيد شد جمعبندی های خود را هر                
چه سريعتر با نام خود در ميان دانشجويان          
و کارگران ارايه نمايند تا شايد تعدادی از            

" فعالين که دچار توهم شده از طرف مثال            
بی تجربگی آنها جبران نشده     “  ليدرهايشان”

طبق .  بود بتوان از ضربه دور داشت                  
بررسی های بعدی نشان داد که انقالب                  

/  ٢٩سرخ شماره يک که در تاريخ             ٩ /  
 انتشار عمومی يافت و مطالب                    ١٣٨۶

 شروع شده     ١٣٨۶ آذر     ١۶برخی ازرفقا     
بود تاثير مثبت گذاشته تعدادی از                               
دانشجويان را نسبت به توهمات موجود و           

انقالب سرخ  .خطر دستگيری برحذر داشت   
به نوبه خود هر چند تاثير مثبت در حرکت         
بعدی دانشجويان داشت ولی آنچه بايد می            

جبهه واحد  .  کرد هنوز به آن نرسيده است        
کارگری مدتها قبل ازدستگيری دانشجويان       
دريافته بود که علنی گرايی غير اصولی و         
کاريزمای و چهره سازی ها و گرايشات              
طيف خرده بورژوازی باعث ضربه های          
شديد خواهد شد تعدادی از رفقا اين موارد           
را از طريق مطالب اينترنتی و بحث های           
رودر روبه صورت های مختلف به فعالين        
کارگری و دانشجوئی بارها و بارها تذکر           

اما آنها تاثير تشکيالت بادکنکی     .  داده بودند 
و تبليغات غلط و غير طبقاتی که به شدت             
در تار و پود شان نفوذ کرده بود و تحت                
شرايط تلقين و اطاعت کورکورانه و                      
همچنين به علت عدم انتقال تجربيات گذشته 
در بی تجربگی حتی حاضر به گوش دادن          
نبودند و بسياری از سمپات های اين طيف          
در پايين ترين سطح آگاهی نسبت به                         

مکانيسمهای عملی و شرايط              -تئوری    
اجتماعی کنونی و هم چنين بسيار نا آگاه               
نسبت به شگردها و روش های پليس                       

که مجموع اين       .  سياسی بسر می بردند         
موارد باعث گرديدند وقتی ماموران                       
جمهوری ارتجاعی اسالمی اقدام به                         
دستگيری کردند هيچ چيز پنهانی و هيچ               

 . کدام از افراد باقی نماند
با بزرگ نمايی و بادکنکی کردن موضوع         
سران اين طيف ها نمی توانند واقعيت را             
پنهان کنند جنبش دانشجوئی برای بدست             
آوردن دست آوردهای بسيار کوچک هزينه      
های بسيار بزرگی پرداخت کرد                                
وتقصيرتمامی اين موارد به عهده                              
تشکيالتی است که بدون انتقال آگاهی ،                 
بدون انتقال تجربيات و بدون داشتن تحليل          
مارکسيستی از شرايط و همچنين بدون                 
آموزش مبارزه با پليس سياسی دانشجويان        
را به ميدان نبرد فرستاده است که نتيجه                

 . اش را ديديم
درست است  (البته مبارزه پايان نيافته است      

که تعدادی از دانشجويان که می توانستند             
در آينده به انقالبيون حرفه ای تبديل شوند            
و هر کدام از آنها پايه تشکيالتی شوند که             
حرکتهای انقالبی را از انحراف نجات                  
دهند و ازاعتراضات کوچک حرکت های          
بزرگی بسازند ، اما با خيانت تشکيالت                
خرده بورژوازی و هوشياری دشمن نه                
تنها به انقالبی واقعی تبديل نشدند بلکه                   

بسياری از آنها برای مدتها مبارزه را                     
در حال حاضر    .)  بوسيده به کناری نهادند     

مبارزه در دانشگاهها با روش های مختلف        
امسال .و همچنين با شدت بيشتر ادامه دارد        

نيز طبق معمول سالهای قبل درب دانشگاه         
تهران شکست ودر بسياری از دانشگاهها          
اعتراض دانشجويی گسترده تراتفاق افتاد و      
دشمن نيز مانند گربه ای که از شکار قبلی           

مقاومت .  سير است در کمين نشسته است         
تنها مقاومت نيست     در مقابل سرکوب        

بلکه ضمن اينکه سرکوب خود نشان       
دهنده وجود مبارزه ارتقاع يابنده                
است،  مقاومت نيز خود نوعی                      
تهاجم است در همين حال هيچ گاه              

مرزی ميان       "  نمی توان واقعا            
مقاومت و تهاجم به صورت دقيق و          
واضح کشيد، بلکه در حين مقاومت          
جوانه های تهاجم بوجود می آيد و              
آرام آرام ولی با شتاب مثبت مقاومت       
به تهاجم و پيشروی تبديل ميشود                 
بنابرين مرز ميان اين دو معنی                     

جمهوری اسالمی هر چه          .  ندارد    
بيشتر رو به اصالح ناپذيری می                
رود به همان ميزان مقاومت بيشتر            
به تهاجم تبديل ميشود، انقالبيون و             
دانشجويان مارکسيست وظيفه                      
دارندباسازمانيابی خود وسازماندهی      

 -تودهها درتشکلهای توده ای                        
انقالبی مقاومت را به تهاجم و تهاجم        

بحث ما در       .را به قيام تبديل کنند             
رابطه با مبارزه دردانشگاه بسيار              

جبهه واحد کارگری         .متفاوت است    
اعتقاد دارد دانشجويان بايد در سه              

 
  آذر ١۶به بهانه 

 :مقدمه 
 نمايندگی منافع کل کارگران يعنی کسب قدرت سياسی از طريق سازماندهی انقالب                          )بقول مانيفست  (اگر هدف  عاجل کمونيستها           

کارگری و رسيدن به سوسياليسم  است و اگر اين هدف مقدس بقول مارکس و انگلس از طريق پيوند ايدئولوگهای بورژوازی که به                                   
نابودی نظام سرمايه داری و به منافع تاريخی کل جنبش رسيده اند با جنبش مبارزاتی کارگران و از اين طريق تجمع کارگران بقول                                 

پس وظيفه اساسی   ) .  برقراری ديکتاتوری پرولتاريا  (مارکس در حزب خاص خود بعنوان ابزار اساسی ماديت يافتن اهداف باال ميباشد                
بر اساس کسب قدرت سياسی و ساختن چنان تشکيالت فوالدينی است که بقول لنين                    )  سازمان انقالبيون حرفه ای    (جنبش سوسياليستی    

بر اين اساس رفقای انقالب سرخ در        .  رهبر کبير پرولتاريا بعنوان يک اعتصاب ساده تا يک قيام مسلحانه توده ای را سازماندهی نمايد                 
 .لنينيسم تاکيد داشته ودارند -مرز بندی با جريانات ليبرال کارگری در برخورد علنی گرايانه و کاريزماتيک به اصوليت مارکسيسم 

 

 انقالب سرخ يک ساله شد
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 .سطح مبارزه کنند
دانشجويانی که مارکسيست                  
انقالبی هستند به عنوان                  
انقالبيون حرفه ای از يک           
طرف بايد به جنبش                           
کارگری بپيوندند و                            
بخصوص در جبهه واحد              
کارگری در مسير مبارزات       
طبقاتی حرکت کرده                         
دانشجويان و رهبران تشکل      
های دانشجوئی را با                         
رهنمودها و تحليل ها و                  
اعمال خود تحت رهبری              
طبقه کارگر سازماندهی               

 .نمايند
دانشجويانی که تشکل های توده           -٢

ای دانشجوئی را ايجاد ،                                     
سازماندهی، رهبری و سراسری می      

 . کنند
دانشجويان انقالبی که بايد در               -٣

درون تشکل های توده ای دانشجوئی      
اقدام به تشکيل فراکسيونهای                          
مارکسيستی نموده و منافع طبقه                   
کارگر را در درون تشکل های توده         
ای دانشجوئی در کنار و هم زمان با          
مطالبات صنفی دانشجويان جاری             

 .کنند
الزم به بيان است که به اهداف باال            
نمی توان رسيد مگر ارتقاع تئوری         
انقالبی همزمان با ارتقاع عمل                    
انقالبی باشد، رشد اعمال انقالبی              
نمی تواند با علنی گرائی همراه                   
شود به ياد داشته باشيم که                             
جمهوری اسالمی آنقدر کمين می              
کند تا فعالين فکر کنند که سرکوب             

آنگاه .  تمام شده و فضا عادی است        
دقت اعمال امنيتی خود را هر چه               
کمتر می کنند تا به علنی گرائی                    
محفلی می رسند به محض اينکه               

" تمامی روشها و نيروها کامال                   
شناخته شدند دشمن باز هجوم می            

 .آورد
با توجه به اينکه مبارزه و توده ها و تشکل          
های توده ای نمی توانند مخفی شوند اما                
رهبری و سازماند هند گان و انقالبيون                 
حرفه ای واعضاء فراکسيونهای دانشجوئی      
بايد سطح مبارزاتی را برای خود تعريف           
کرده ودرهر سطح خاص مبارزات                         
متناسب با آن سطح را پيش ببرند بايد                      
مخفی باشند تا ضمن حفظ امنيت خود و                 
امنيت ديگر رفقا بتوانند هدايت و رهبری            
و سازماندهی قابل قبولی را ارايه کرده                 
اعتمادونظر توده ی دانشجورا به توانايی            

هر .رهبری مارکسيست ها جلب کنند                    

تشکيالتی ولو اينکه از نظر تئوری                          
لنينيست   –مارکسيست     "  گرايشی کامال    

اما با حرکات غلط       )  به فرض محال    (باشد
باعث عدم اعتماد توده ها به توان رهبری           
خود می شود تحت تاثير اين اعمال غلط               
توده و انقالبيون با افسوس از آن ياد کرده            
و از آن دور خواهند شد و اين دور شدن                
يعنی نابودی و اضمحالل آن تشکيالت                  

پس به ياد داشته باشيم        .  محسوب می شود   
علی رغم اينکه سازماندهی و هدايت و                 
رهبری ما مخفی است اما توده کارگران و         
دانشجويان با دقت تاثيرات روش و اعمال          
سازماندهی ما را زير نظر دارند هر                       
اشتباهی ضربه جبران ناپذيری راايجاد                

 .خواهد کرد
جبهه واحد کارگری از اعضاء و هواداران       
ت                ا دق د ب ی خواه ا م شگاه ه ود در دان خ
دام               ا اق ضمن حفظ امنيت خود و ديگر رفق
ای              سته ه اتی و ه ل مطالع اد محاف ه ايج ب
ای            اع حرکته رای ارتق رده ب ستی ک کموني
ه           ه کارگرب زب طبق اختن ح ی و س انقالب
د و            ه ای دست بزنن پرورش انقالبيون حرف
ته          ارگری پيوس ه جنبش ک ال ب ن ح در همي
ارگر را در               ه ک بری طبق ه و ره اتوريت

د           ير کن ا گ شجويی ج ش دان ا .  درون جنب ب
ه             تن ب ارگر و پيوس ه ک بری طبق ول ره قب
د              راری پيون ر ق من ب ارگری ض ش ک جبن
ستی      ميان جنبش کارگری و جنبش سوسيالي
ه               ذيری ساخته شدن حزب طبق به امکان پ

 .کارگرهرچه بيشتر کمک کنند
 

 برقرارباد حکومت کارگری
 
 سياليسم.برقرارباد س
 

 پيش بسوی برقراری پيوند ميان جنبش کارگری و جنبش دانشجويی
 

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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می دانيم که سرمايه داری و تمامی                           
حکومت های طبقاتی نيروی نظامی را به          
هر صورت  که ممکن باشد برای سرکوب         

به .مخالفان حکومت طبقه خود می خواهند        
هر طريق ممکن نيروی نظامی را برای              
حفظ امنيت و اجرائی قوانين و مصوبات             
نهاد های مختلف حاکم در جهت برقرار               
ماندن حکومت طبقه فوق و حفظ وضعيت          

هر چند زمانی        .موجود بکار می گيرند          
نظاميان وسيله و ابزار جانبی برای طبقه            
حاکم بودند ولی امروز پرورش يافته گان           
در سيستم های نظامی نيز در حاکميت ها            
رتبه و مقامات عالی را اشغال کردند يعنی          
نظامی گری نه مانند گذشته با شکل و                     
شمايل انيفرم و پوتين نظامی به يک                         
صورت مشخص بلکه در حال حاضر در           
دو شکل که مکمل يک ديگر هستند در                  
حاکميت شرکت می کنند و همديگر را                   

 .پشتيبانی می نمايند
يک شکل آن شرکت نظاميان در                      -١

حکومت ها و هموار کردن مسيرو حفظ               
امنيت حکومت ها به صورت نظامی با                

 .انيفرم است 
شکل دوم آن پيشبرد ساختار نظامی گری            
از طريق خيل بسيار مهره های آموزش               
ديده سيستم نظامی که نظامی گری بدون              
انيفرم در درون آنها ريشه غير قابل                         
انکاردارد و در لباس شخصی و غير نظام          

 . اعمال می شود
هيچ حکومتی در جهان امروز را نمی                   
توان يافت که بسياری از مهره های عالی            

و پليس    –رتبه آن از نهادهای مانند ارتش         
در واقع در تمام      .  و ماموران مخفی نباشد     

نهادهای حکومتی بدون اعالم رسمی بايد           
سازمانهای   –از کانال های ارتش                       

نهادهای پليس و امثال اينها            –اطالعاتی   
زير سلطه رهبری سرمايه وارد حاکميت            
شد در گذشته حتی اگر اين پرورش يافته              
گان در حکومت بودند مهره های غير                    
مستقيم طبقه حاکم بودند که توسط مهره                
های غير نظامی مانند سياست مداران غير        

... اقتصاددانان وفيلسوف ها و           –نظامی   
در جهت حفظ حاکميت طبقه فوق خدمت             
می کردند ولی حاال نظاميان به مهره های           
اصلی و رهبری کننده مهره های غير                    
نظامی برای حفظ حاکميت طبقاتی تبديل             

 . شده اند 
نتيجه ای که می توان گرفت اين است که              
حاکميت طبقاتی سرمايه داری تغيير نکرده       

بلکه جای مهره های اصلی برای پيشبرد             
حکومت تغييرکرده است و مهره های                   
حاشيه ای که فقط به عنوان ابزار مورد                 
استفاده قرار می گرفت حاال به مهره های           
مستقيم و پياده کنندگان سياست اصلی                     

غير طبقاتی ديده می       "  حاکميت که ظاهرا   
برای اثبات اين گفته می     .شود تبديل شده اند   

توان مثال های بسياری را بيان کرد در                 
حکومت روسيه پوتين از مهره های مهم              
کا گ ب بود و طبق آمار بيشترين افراد                 
دولتش نظاميان لباس شخصی و ماموران           

در دولت جورج بوش پسر          .  مخفی بودند  
بسياری از مهره های نامی آن که شناخته            
شده بودند نظامی و از پليس بودند و برخی         
نيز به صورت غير رسمی اعالم می شدند         

. که در دستگاه نظامی پرورش يافته اند               
هم چنان می توان بسياری از کشورها را             
مثال زد ولی آنچه در اين مطلب مهم است           

در ايران هيچ     .  حکومت ايران می باشد         
را "مردمی"نهاد و دستگاه دولتی و  حتی             

نمی توان يافت که نيروهای سپاه و بسيج و         
ماموران مخفی به صورت لباس شخصی           
اشغال نکرده باشند از جمله بسيار پست                
های وزارتی و خود رئيس جمهور نظامی         
هستند همچنين مقامات تمامی روزنامه                 
های رسمی و نشريات موجود رسمی به              
نوعی وابسته به وزارت اطالعات هستند            
که مدير مسئول آنها همگی از اعضاء                    
وزارت اطالعات بوده و هنوز هم طبق                

بسياری از   .  دستورات آن کار می کنند             
روزنامه نگاران غير مستقيم وابسته به                 
وزارت اطالعات کار می کنند و برخی                

برای .البته تعداد کمی نيمه آزاد هستند                    
اثبات اين گفته الزم است بدانيم که حلقه                 

 نفری که در ماهنامه کيان در       ١٠٧کيان يا   
 مشغول قلم فرسائی      ٧٠سالهای اوليه دهه      

بودند و همه روزنامه نگاران چيره دست            
محسوب می شدند همگی بال استثنا از                    
اعضا بلند مرتبه وزارت اطالعات بودند            

 روزنامه نگاری     ٧٠حتی وقتی در دهه         (
از رشته های پر طرفدارتوسط جوانان شد         
وزارت اطالعات بيشترين سود را از آن             

و آنها با دست       )  برده و همچنان می برد         
رسی که به آمارها و اطالعات محرمانه              
داشتند برای ايجاد موج جديد و اصالحات           
در نظام جهت نجات نظام ارتجاعی و                    
فاشيستی اسالمی اقدام کردند و دوم                          
خردادی ها را به بار آوردند تا نظام                         
اسالمی را از انزوا و فروپاشی نجات                    

تعدادی از اين افراد عبارت بودند از        .بدهند
حجاريان ، علوتبار، آرمين ، سازگارا ،               

که همگی از    ...سروش ، بهزاد نبوی ، و         
اعضاء بلند پايه و سازندگان سپاه و                          
وزارت اطالعات بودند اين نشان می دهد           

" اپوزيسيون داخلی نظام  "کسانی که چه در     
و چه در  حوزه حاکميت  آن از افراد مهم             
تصميم گيری و اجرائی هستند به نهادهای          

تمامی روزنامه  .نظامی و پليس تعلق دارند      
هايی که در ايران فعاليت می کنند تحت                
کنترل وابستگان به دستگاههای امنيتی و            

همچنين جای کيان را              .  نظامی هستند    
شهروند پر کرده است که سرآمد                                 
نويسندگانش محمد قوجانی تکميل کننده                

با توجه  .رسالت حسين شريعتمداری  است      
به قشرگرائی روحانيت آنها نيز خود به                
نهادی تعلق دارند و با توجه به عمل کرد              
فرقه ای شان ميتوان در رديف سيستم های         

نظامی قرارشان داد در همين        –اطالعاتی  
حال که روحانی های بلند مرتبه در دوران         
پيروزی انقالب مشغول تقسيم مقام ها بين           

طبق اعترافات نيروهای           (خود بودنند           
هر کدام ازآنها برای خود             )  وابسته آنها   

نيروی مسلح جداگانه ای تشکيل داده بودند         
و زمانی که کميته ها رونق داشتند هر کدام       
از آنها به يکی از روحانيهای بلند مرتبه                

(  تعلق  داشت       (وابسته بود    رفسنجانی ) 
موسوی   –برای خود نيروی مسلح داشت         

اردبيلی ، کروبی ، شاه آبادی ، خامنه ای               
که البته بهشتی ضمن داشتن نيروهای       ...  و

مسلح تشکل های انجمن اسالمی                                 
... دانشجويان را نيز در اختيار داشت و               

يعنی ارتجاعی بودن اين نظام از همان اول     
بصورت ملوک الطوايفی شروع شده بود و       
وقتی سپاه و وزارت اطالعات درست                   
شدند همان سازماندهی متعلق به آنها در               
رديف های فرماندهان و اعضاء سپاه و                
وزارت اطالعات وارد شدند و هنوز هم               
اين باند بازی در سپاهيان و وزارت                         
اطالعات و بقيه نهادهای نظامی به وضوح       

موضوع درگيری در        .  ديده می شوند           
درون وزارت اطالعات و سپاه در دوره              
شروع اصالحات که حجاريان و دارو                   
دسته اش در مقابل امامی و ری شهری و             
حسينيان و عسگر و دارودسته آنها رودر            
روی هم قرار گرفتند نشان دهنده وجود                
باندهای مختلف در اين نهادها هست و يا              
احمدی نژاد که از درون سپاه بيرون آمده            
باز نشان از وجود باندهای مختلف در                    

 
 باور کنيم صدای پای انقالب را
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درون سپاه است در نهايت همه اينها نشان           
می دهد در دوره اوليه انقالب هر کدام از             
روحانی های بلند پايه برای اعمال قدرت            
خود نيروی مسلح خود را تشکيل داده                    
بودند و در واقع اين طريقه عمل کردن از            

که .لبنان و فلسطين الگو برداری شده است        
تنها سيستم در دست رس اسالمی ها بود               
از بيان اين مقدمه می خواهيم نتيجه بگيريم        
که هر چه حاکميت سرمايه داری چه در              
ايران و ديگر کشورها از عمرش می                     
گذرد به همان ميزان به سمت نظامی گری         
و تکميل کردن دستگاه سرکوب و يک                   

 .دست کردن آنها پيش می رود
طی چند سال اخير حاکميت سرمايه داری          
ارتجاعی اسالمی به اين نتيجه رسيده است        
که خطر اصلی برای حکومتشان نه در                 
بيرون مرز ها بلکه در داخل ايران است و         
خطر اصلی در واقع خود مردم هستند البته        
اين نيز يک نتيجه گيری اختصاصی برای         
جمهوری اسالمی نيست بلکه در تمامی                
دنيا به اين نتيجه رسيده اند که دشمن                         
خارجی و حمله از بيرون مرز ها خطر                
بزرگی نيست به همين دليل در تمامی                     
کشورهای دنيا وزنه اصلی را به سمت                 
پليس و نيروهای امنيتی سوق می دهند که           
جمع آوری اطالعات و شنود و زير نظر             
گرفتن مردم خودی به سياست غالب در                
تمامی کشورها تبديل شده است برای مثال          
ميتوان تصويب و اجرائی قوانين مختلف             
در آمريکا را که شاخص کشورهای                        

شاخص دمکراسی سرمايه       (سرمايه داری   
است مثال زد که از طريق قوانين           )  داری

اطالعاتی تصويب شده به صورت رسمی          
و عمليات وحتی طرحهای پنهانی تصويب         
نشده به صورت غير رسمی، چگونه تلفن           
ها را شنود می کنند ، ايميل ها را بازرسی          

و همين کار ها به        ...  می کنند والی آخر        
شدت و خشن تر در ايران نيز اتفاق می                 

 .افتد 
رزم آيش       «نمونه اخير در ايران                          

بود که جزء طرحهای سازمان                  »امنيت
پندانند غير عامل بوده و اجراء گرديده                   

اين مانور خود به تنهای برای اثبات           .است
اينکه جمهوری اسالمی شورش و قيام                   

و از مردم    .مردم را قريب الوقوع می داند       
بيشتر از خطر بيرون می ترسد کافی                      

 .است
طرح استانی کردن سپاه پاسداران برای               

مقابله با اعتراضات ، شورش ، و قيام                    
مردم يکی از طرحهای سازمان پندافند                 
غير عامل است که پس از استانی شدن                  
سپاه و جهت آزمايش کارآئی آن برنامه                 

را طی چند هفته اخير        »  رزمايش امنيت «
اجرا کردند و اين رزمايش برای آزمايش            
طرح استانی کردن  و توان سرکوبگری              
نيروهای مسلح پس از استانی کردن بود و          
آنها می خواهند از طريق اجراء اين                         
رزمايش نواقص و معايب طرح های                     
سرکوبگرانه خود را در مقابل شورش ها           
و قيام  اجتماعی بررسی کرده خود را                    

البته نمونه کوچک و           .  آماده تر کنند           
آزمايش شده اين مانور، مانوری بود که در 

 ماه پيش برگزار         ٧کارخانه سايپا حدود         
 که    ۴ما در انقالب سرخ شماره                .گرديد
 ماه پيش منتشر شد در رابطه با               ۶حدود   

طرحهای سازمان پندافند غير عامل و                   
استانی کردن سپاه مطلبی نوشته بوديم که            

 ماه از انتشار آن نوشته           ۵بعد از گذشت       
برگزاری رزمايش امنيت توسط نيروهای         
اسالمی صحت و درستی تحليل ما را به               
اثبات رساند و جهت روشنتر شدن                            

همان نوشته را در اين                  "موضوع عينا    
شماره نيز منتشر می کنيم تا خوانندگان                 
بيشتر با موضوع  سازمان پندافند                              

 . غيرعامل آشنا شوند
نتيجه گيری اين است که با توجه به اينکه             
سرمايه داری از شورش و قيام مردم                      
بيشتر می ترسد و هر روز به سمت                          
نظامی گری می رود و با توجه به اينکه                
نيروهای امنيتی از تمامی اطالعات موجود      
استفاده می کنند کشيده شدن حکومت ها به          
سمت نظامی گری نشان دهنده وجود                      
نيروی قدرتمندی در درون اجتماعات                   

که هر لحظه به قدرت انفجاری آن            .است  
افزوده شده و زمان رو آمدنش هر روز                 
نزديکتر می گردد نبايد فراموش  کرد که             
با توجه به سرعت گيری توليد علم و                       
تکنولوژی هر روز سرعت فرآيندها بيشتر       
و بيشتر می شود و بنابرين سيکل سعود                
انقالبی نيز بايد سرعت بيشتر به خود                     
بگيرد و با توجه به اينکه حاکميت ها به                 
بيشترين و دقيق ترين اطالعات دسترسی           
دارند پس عملکرد مقابله گرايانه آنها بايد             
دماسنجی جهت درک موضوع برای ما               

پس به دو دليل ميتوان گفت برآمد               .  باشد
انقالبی نزديک است و بايد صدای پای                  

 انقالب را باور کنيم 
اول بدليل اينکه فشارهای اقتصادی و                     
سياسی آنقدر روی مردم زياد شده است که         
مردم در غالب جنبش های مختلف                            
اجتماعی به دنبال روزنه ای برای                            

نمونه .(اعتراضات هر چه شديدتر هستند           
های کوچک وپراکنده در ايران و نمونه               
های بزرگتر در يونان و ديگر کشورها هر 

 )روز بيشترديده می شود
دوم اعمال و حرکت های مقابله گرايانه                
توسط حکومت ها است اگر چه امروز                  
اعتراضات و نشانه های تغيير حاکميت ها        

و در واقع جو            )  طرح تسخير قدرت       (
انقالبی گری ديده نمی شوند چون ابزاری           
که به عنوان آلترناتيو در مقابل حاکميت               
های کنونی باشد در دسترس جنبش های              
اجتماعی نيست و اين باعث می گردد                     
جنبشهای اجتماعی نتوانند قدرت واقعی               

بطور مثال ،آيا اگر در       .خود را نشان دهند    
اعتراضات اخير يونان حزب لنينی طبقه             
کارگر وجود داشت اين اعتراضات به                    
سمت انقالب حرکت نمی کرد؟ يا تسخير              

 قدرت را طرح نمی کرد؟
در واقع عدم همآهنگی ميان شرايط عينی            
و شرايط ذهنی باعث شده دوره علی رغم           
وجود اعتراضات گسترده بر آمد اعتالئی           
وانقالبی نداشته باشد و اگر هم چنان در                 
ايجادشرايط ذهنی،کارگران پيشروو                      
انقالبی و کمونيست ها کوتاهی کنند شرايط       
عينی لبريز شده و شورش و قيام اتفاق                   
خواهد افتاد اما به دليل نبود شرايط ذهنی              
نيروی عينی اجتماعی برای پيروزی                    

سرمايه داری  "  انقالب تخليه شده و مجددا       
از بحران عبور کرده دوره ای ديگری را           

در چنين    .  با آرامش سپری خواهد کرد            
برهه های از تاريخ وظيفه تمامی کارگران        
پيش رو و کمونيستها است که با ايجاد                     
تشکل های کارگری بخصوص هسته های         
کمونيستی در کارخانه ها و محالت خيز              
بلندی در جهت ساختن حزب طبقه کارگر           
بردارند تا حزب بتواند نيروی پتانسيل                   
اعتراضی نهفته در جنبش های اجتماعی             
را در يک جهت معين در جهت انقالب                  
سوسياليستی يکدست کرده به حرکت                     
درآورد تا صدای پای انقالب به طنين بنيان    

 .کن تبديل شود
 
 

با تمام قوا پيش به سوی ايجاد هسته های کارخانه و 
 .محالت و تشکيل حزب طبقه کارگر
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در زمان سلطنت پهلوی تشکيالتی وجود                     
داشت به نام دفاع غير نظامی که در تعريف                
وظيفه داشت به تمامی حوادث  غير مترقبه از           
قبيل سيل،زلزله ، اثرات جنگ و موارد                          
اجتماعی و شورش ها رسيدگی کندو حال در             
جمهوری اسالمی از دل آن دو تشکيالت                       

 :بيرون آمده است که عبارتند از 
 بحران) ستاد (مديريت  -١
 سازمان پدافند غير عامل -٢
در   :بحران  )  ستاد  (مديريت    -١

تعريف روی کاغذ مديريت بحران يعنی           
رسيدگی به حوادثی چون سيل ، زلزله و           
ديگر حوادث طبعيی که البته در عمل                  

و فقط وظيفه مقابله با تجمعات ،              "  دقيقا
اعتصابات و اعتراضات اجتماعی و                   
کارگری را رسيدگی و سرکوب آنها را              
سازماندهی می کند و حتی اگر سيل ،                  

و پيش بيايد مديريت يا ستاد           ...زلزله و     
بحران تمامی قدرت خود را به کار                        
ميگيرد تا اگر بر اثر حوادث فوق                           
اعتراض يا شورشی ايجاد شد يا در حال           
شکل گيری بود در نطفه خفه کند در واقع         
اين نيز علی رغم مشخص بودن وظايفش         

به اين .مانند پدافند غير عامل عمل می کند 
دليل است که زلزله و سيل زدگان حتی با          
وجود چنين سازمانهای هيچ وقت از شر           
فشار و عواقب حوادث رها نمی شوند در         
اين رابطه زلزله بم مثال روشنی است که         
با وجود کمک های بسيار از طرف مردم         
جهان و مردم ايران ستاد های بحران                   
چون مشغول جلوگيری وسرکوب                         
اعتراضات بودند و با وجود اين ستاد ها            
به خود مردم وتشکل های مستقل اجازه             
سازماندهی داده نمی شد و در همين حال           
عوامل حکومت اسالمی مشغول دزديدن         
و فروش کمکها در شهر های ديگر بودند         
هنوز هم اثرات وحشت ناک زلزله در بم          

 .باقی مانده است
 : سازمان پدافند غير عامل         -٢

در تعريف خود سرکوب مردم را به                     
پدافند غير عامل     .  روشنی بيان می کند         

 به دستور خامنه ای                ١٣٨٢در سال        
به طور   "  البته قبال  (تشکيل شد      "  رسما

وستاد مرکزی  )  غير رسمی فعاليت داشت    
وکارگروههای  آن دارای ترکيب زير                

 . هستند
 نمايندگانی از طرف دولت -١
نمايندگانی از طرف ستاد کل نيروهای       -٢

 مسلح
نمايندگانی از طرف قرارگاه پدافند               -٣

 هوايی 
 نمايندگانی از طرف وزارت دفاع  -۴

ستاد مرکزی و تمامی نمايندگی ها و                    
دفاتر آن در استانها با اين ترکيب                             

و نماينده ستاد کل        .سازماندهی می شوند    
نيروهای مسلح رياست اين سازمان را به         

سازمان پدافند غير عامل            .  عهده دارد   
طرحهای مختلف سرکوب را با توجه به           
شرايط جديد ارايه می کند و نيروهای                  
اجرايی آنها را نيز سازماندهی می                        

 کارهای مطالعاتی و    ١٣٨۶در سال   .نمايد
اقدامات اوليه اين سازمان به پايان رسيده          
و رسمان وظايف اجرايی و فرماندهی آن         
برای سرکوب اعتراضات جنبش های               
اجتماعی شروع شد و تصميم گرفتند                    

 استان کشور   ٣٠دفاتر اين سازمان را در       
راه اندازی کنند که بسياری از آنها تا                    

خالصه .کنون راه اندازی شده است                     
وظيفه تعريف شده برای اين سازمان                   
سرکوب گر عبارت است از مقابله با                   
اثرات غير مستقيم قبل و بعد از حوادث              

 .جنگ و تهديدات نظامی است
سازمان پدافند غير عامل طرح هشت                  
کارگروه را برای تحت تسلط نظامی                    
پنهان در آوردن ادارات و سازمانها                      
تشکيل داده است که به استاندارها در                   
اداره استان کمک می کنند البته ضمن                 
اينکه تمامی افراد اين گروه ها طبق                      
ترکيب تعريف شده برای سازمان پدافند            
غير عامل از نظاميان نامحسوس تشکيل          
می شوند ولی دارای مشاوران علنی و               
مستقيم نظامی نيز هستند که اين مورد                 

" نظامی بودن حکومت اسالمی را کامال          
استاندارها "  ضمنا.واضح نشان می دهد        

رياست اين کارگروههای را به عهده                   
طبق تحليل سازمان پدافند غير           .  دارند   

عامل آمريکايی ها روی دو عنصر توليد          
نا امنی در کشور و توسعه فضا و جو                   

ايجاد واکنش های    .  ناامنی کار می کنند        
اعتراضی و سپس کشاندن اين                                  

اعتراضات به سمت درگيری مردم با                 
دولت و بروز نا امنی در مناطق مرزی             

بدنبال چنين  .  جزء سياستهای آمريکا است   
تحليلی است که جمهوری اسالمی از                   
جنگ های مرزی خيالش راحت شده و              
تالش داردآرامش داخل را به هر صورت       
ممکن حفظ نمايد که البته در مرحله اول            
می کوشد سرکوب پنهان را گسترش                    

 .بدهد
 

 طرح استانی کردن سپاه
 

  يکی از طرحهای مطالعاتی سازمان                
پدافند غير عامل که به مرحله اجراء                     
رسيده است طرح استانی کردن سپاه                    

نظام فاشيستی اسالمی با      .  پاسداران است 
تکيه به مطالعات سازمان پدافند غير                    
عامل به اين نتيجه رسيده است که جنگ            
های جديد مردم را هدف مستقيم قرار                  
نمی دهند بلکه زير ساخت هاو هر آنچه             
که قدرت و توان اداره کشور ومردم را              
به دولت ها می دهد مورد هدف قرار                    
خواهد گرفت تا دولت ها قابليت اداره                  
کشور ومردم را از دست بدهند اين باعث         
می گردد اعتراضات مردمی عليه دولت          
و نظام حاکم بيشتر شده و در نهايت                       
شورش و قيام اتفاق بافتد که باعث                          
سرنگونی نظام سياسی شود اين تحليل                
نشان می دهد که نيازی به نيروهای                      
نظامی زياد در مرزها نيست بلکه در                  
شهرها نياز به نيروی بسيار قوی برای              

به همين دليل سپاه       .  سرکوب مردم است    
هم حافظ  (  که يک نيروی همه کاره است        

مرزهای اسالمی و هم امنيت داخلی برای       
و حاال می         )  حفظ نظام اسالمی بود            

خواهند تعريف جديدی برای آن ارائه کنند       
که در تعريف جديد وظيفه اصلی آن حفظ         
آرامش در شهر ها برای حفظ نظام است           

به نيروی برای سرکوب            "  يعنی دقيقا   
هرچند که وظيفه    .(  رسمی تبديل می شود    

آن در گذشته نيز همان سرکوب بود ولی           
به دنبال چنين        )  نه در تعريف رسمی          

تحليلی است که نظام اسالمی تصميم                    
گرفته است ساختار تشکيالتی سپاه را از          

(  کشوری به استانی تبديل کند             برای . 

سازماندهی جديد جمهوری اسالمی برای 
 سرکوب جنبش های اجتماعی 

 
 )بخشی از طرح جديد سرکوب جنبش های اجتماعی(
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 :دوری از انحراف تذکر زير الزم است 
تحليل سازمان پدافند غير عامل فقط در حوزه            
اختالفات دو بخش درونی سرمايه می تواند                

چون چنين سازمانهای مبارزات         .درست باشد  
جنبش های اجتماعی را بر مبنای نبرد طبقاتی           
و تضاد کار و سرمايه نمی بيند بلکه متاثر از              
معادالت بيرون از حوزه نبرد طبقاتی می دانند        

اما در  .  که هيچ ربطی به تحليل طبقاتی ندارد          
تحليل طبقاتی چنين برخورد های از طرف                  
بخش های مختلف سرمايه داری با يکديگر از           
روی استحصال و بحران ساختاری سرمايه               

 است که تحت فشار جنبش 
های اجتماعی بخصوص جنبش کارگری        
رشد کرده و بخش های مختلف سرمايه              
داری را مجبور به تحت فشار قرار دادن          

 ۵٧نظام اسالمی در سال     .يکديگر می کند  
که دگمتر از حاال بوده است بنا به داليل              
مختلف سرمايه جهانی آن را پذيرفت و با         

 را   ۵٧آن به توافق رسيد تا او انقالب                 
سرکوب کند چون در آن زمان سرمايه               
جهانی به جمهوری اسالمی برای                          
سرکوب انقالب نياز داشت و حال نظام              
اسالمی با صورت بندی دوران قبلش                  
ديگر تاريخ مصرفش اعتبار ندارد                        
بنابراين سرمايه جهانی می خواهد آن را           
تعديل کند يا بدن بروز انقالب تغييرش                

اما نظام اسالمی در مقابل تغيير يا             .بدهد
تعديل جان سختی می کند تمامی اختالفات       
اين دو تحت فشار و رشد سطوح                              
مبارزاتی طبقه کارگر جهانی ايجاد ،                   

. بازتوليد و دچار فراز و نشيب می گردد          
رجز خوانی و جان سختيهای نظام                         
اسالمی در مقابل بخش های ديگر                          
سرمايه ی جهانی به دليل ترس سرمايه              
جهانی از مبارزات و انقالبی شدن فضای        
ايران و حتی جهان است که می ترسد                  
مبادا با حمله و فشار های بيشتر کنترل و           
سکان را ازدست بدهد و فضای باز شود           

 –که در آن فضا جنبش کمونيستی                          
کارگری رشد کرده سکان جامعه ی ايران       
را بدست بگيردکه در آن صورت سرمايه        
داری چه به صورت نظام اسالمی و چه            
به صورت نظام آمريکای به گور سپرده           

 .)خواهند شد
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در            (

 اعالم کرد                              ٧/۴/٨٧تاريخ               
ساختارتشکيالتی سپاه تغيير می کندو                 

در هر     .تشکيالت آن استانی می شود                

استانی يک فرماندهی سپاه و در تهران              
 سپاه     ٣١"  دو فرماندهی که مجموعا             

و سيد محمد    .  خواهد شدتشکيل می گردد     
حجازی جانشين او می گويد با توجه به              
تهديدات دشمنان و به منظور ايجاد                        
يکدستی و يک پارچگی ميان واحد های            
سپاه فعال در سطح استانها در هر استان            

که اين واحد ها    .يک فرماندهی خواهد بود   
فعاليت و ماموريت های خود را با                          
مرکزيت فرماندهی استان انجام خواهند            

و به فرماندهی های اين مراکز اختيار        .داد
را در   ...  داده می شود تا ماموريت و              

يکی از   .انجام بدهند  "  حوزه خود مستقال    
استانی (اهداف مهم اين تصميم گيری                  

و تشکيل ستاد فرماندهی در       )  کردن سپاه 
استانها را پاسخ به تهديدات دشمنان                       

 .) عنوان کرد
اين گفته ها نشان می دهند که جمهوری              
اسالمی دشمنان خود را در داخل شهرها          
می بيند نه در بيرون مرزها و برای                      
سرکوب جدی دشمنان خود يعنی مردم               
تشکيالت سپاه را از کشوری به استانی              
تبديل می کند تا دست عوامل و فرماندهان    

هرچه "  آن برای سرکوب مشخص رسما       
 استانی    ٣١اين طرح       .  بيشتر باز باشد      

فرماندهی سپاه با طرح دفاتر استانی                    
سازمان پدافند غير عامل در تمامی                       

بنابراين .استانها نقطه به نقطه انطباق دارد     
حتی سازمان پدافند غير عامل نيز با ستاد         
های استانی سپاه نمی تواند تفاوت داشته           

در نتيجه  .  باشد بلکه مکمل يکديگر هستند    
اين طرحها همگی در جهت نظامی کردن        
 .کل شهرها و روستاها محسوب می شود

 

مراحل شش گانه طرح جديد     
 سرکوب

 
تعداد بسياری از فعالين          :  مرحله اول       

شناخته شده را با احضارهای مکرر،                  
تهديدها و گرفتن وثيقه در تور نگهداری           
می کنند که باعث می گردد از تالش و                
فعاليت آنها کاسته شود حتی برخی را با             

در .اين ترفند از دور خارج می کنند                     
نتيجه سازماندهی اعتراضات بسيار                    

 .ضعيف و ناقص می شود
چند روز قبل يا همان روز         :  مرحله دوم    

اعتراض، تعدادی را که می دانند در                    

سازماندهی اعتراضات توانا هستند به               
 بهانه های مختلف دستگيرمی کنند 

 ساعت قبل از       ٢۴حدود   :   مرحله سوم     
شروع اعتراضات با تشکيل حلقه های               
محاصره نامحسوس محل احتمالی                        

 .اعتراضات را زير نظر می گيرند 
ساعاتی قبل از شروع         :  مرحله چهارم      

اعتراضات گلوگاههای ورودی را از                 
کيلومترها دور تر تحت کنترل در آورده           
افراد و گروهای شناخته شده را برايشان           
موانع مختلف ايجاد می کنند تا جمعيت                
زيادی نتوانند خود را به محل اعتراضات        

در صورتی که افراد با مينی            .(  برسانند
بوس يا اتوبوس به طرف محل برگزاری         
در حرکت باشند وسائل نقليه و سرنشينان         
آن را به صورت باز داشت نامحسوس با          
خودرو های پليس اسکورت کرده به دهها       
کيلو متر دورتر برده پياده می کنند و                    
وسيله نقليه را نيز باگرو گرفتن سندی                 

از اين طريق   .مجبور به اطاعت می نمايند    
بدون اينکه تابلو باشند از تجمع افراد                    

 .بيشتر جلو گيری می نمايند
افرادی را که توانسته باشند     :  مرحله پنجم   

دور از ديد ماموران مخفی و علنی                        
خودرا به محل برسانند چون تعداد کمی             
خواهند بود به راحتی و بدون در گيری              
ويا با درگيری کمترمی توانند پراکنده                 

 .کنند
و در نهايت می توانند با           :  مرحله ششم     

استفاده از ماموران که در اطراف محل             
اعتراض اختفاء کرده اند اقدام به سرکوب       
و ضرب وشتم نمايند که اين آخر کار                   
ودر صورتی است که مراحل قبلی کافی           

 .نباشد 
 

رفقا ، کارگران انقالبی،  طرح های          
باال نشانگر بسيج نيروهای                            
سرکوبگر جمهوری اسالمی به طور     
سازمانيافته عليه اعتالی انقالبی              

توده ای می باشد      –نزديک کارگری   
برای مقابله با اين طرحها تمامی               

کارگری بايد با       –نيروهای انقالبی     
برنامه و تشکيالت رزمنده ، خود و         
جنبش را سازماندهی کرده و در                 
 .جهت آلترناتيو کارگری  رهبری کند

 
 سرمايه داری اسالمی   —نابود باد جمهوری فاشيستی  
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 :مقدمه 
 

 بر يک     با توجه به اصل کلی حاکم          :الف
در شرايط موجود     )  کمينترن(تشکيالت کمونيستی     

ايران آيا می توان با توجه به زمينه های عينی و                  
ذهنی يک تشکيالت آهنين کمونيستی ساخت؟ طرح         
اين سئوال و جواب از اين جهت که اشکال انحالل             
طلبانه در قالب اکونوميستی ،پست مدرنيستی ،                  

–سوسيال دمکرات      –جريانات کارگر کارگری        (
با ماهيت    )  سوسيال ليبرال   –سوسيال رفرميست       

طبقاتی نفوذ منافع ليبراليسم و سرمايه داری خرده            
بورژوای مرفه در درون طبقه کارگر ،در                              
خالءيک جريان اصيل کمونيستی هرگونه فعاليت            

تشکيالتی طبق ساختارمعين و محکم را                 -مخفی
زير سوال برده و تخطئه می کنند و از تشکل يابی              
سياسی طبقه کارگر جلوگيری می کنند، دارای                    

همه کارگران انقالبی با حربه        .اهميت اساسی است   
ها و توجيهات اين جريانات آشناهستند همانطوريکه       
ما در مقاالت گوناگون توضيح داديم نفی کسب                     
قدرت سياسی وتحريف وظايف مبارزاتی بعنوان              
وظيفه اصلی،نفی نفوذ آگاهی سوسياليستی از                      
بيرون به درون مبارزه کارگران ونفی ديکتاتوری           
پرولتاريا ،ماهيت اصلی تمامی اين جريانات                         

کارگری را تشکيل می دهد که همه آنها با              -ليبرال
توجه به فاکتورهای ذکر شده به نفی حزب سياسی             
طبقه ازطريق نيروهای پيشرو خود طبقه بعنوان               
ابزار اصلی سازماندهی مبارزه طبقاتی در جهت              
درهم شکستن قدرت بورژوازی و حاکميت                            

نزديکترين نيروها از ميان        .  کارگران می رسند        
انحالل طلبان به کارگران درعين قبول حزب                       
بعنوان ابزار اصلی سازماندهی  طبقه برای کسب             
و اعمال قدرت خود کارگران ،با توجه به فاکتور                
عدم اعتقاد به نفوذ آگاهی سوسياليستی از بيرون و            
بنابرين از لحاظ عملی نقطه شروع فعاليت                              
کمونيستی از ساختن تشکيالت انقالبيون حرفه ای            
که در راستای ساختن واحدهای رزمنده کمونيستی           
در محيط های زيست و کار کارگران حرکت می               

بحث های بی سروته و آکادميک با                "  عمال.  کند
رفرميست خود به مانعی در             –محافل فرقه ای        

مقابل ايجاد حزب رزمنده تبديل شده اند و به لحاظ              
نزديکی به نيروهای کمونيست و کارگران انقالبی           

") ظاهرا(با توجه به پايه اعتقادی مشترک                              
خطرناکتر ازديگرنيروها دشمن عمل می کنند فی             

خرده بورژوای          -المثل جريانات دمکرات               
تروتسکيستها و ايرج آذرين به عنوان سازماندهی و      
بحث روی ساختن حزب بطورعملی در ايران و                
آسيب شناسی موانع آن ،مبارزه با انحرافات موجود         
،انتقال تجارب جنبش کمونيستی ايران و جهان                    
برای ساختن حزب مخفی در اين شرايط سرکوب              
،ارائه سبک فعاليت کمونيستی در ساختن هسته ها            
رزمنده مخفی در محيط کار و زندگی کارگران                   

با توجه به ماهيت خرده بورژوائی خود و                ...  و   
نه –تنزل خودشان تا حد تشکل های نه صنفی                       

سياسی و ليبرال موجود و جروبحث با محافل فرقه           

به افرادی که از ميان           "  رفورميست عمال    –ای   
روشنفکران انقالبی و کارگران پيشرو می توانند              

کمونيستی سازماندهی     -در اين ساختارهای مخفی       
شده و در راستای تشکيل حزب حرکت کنند خيانت           
کرده و پتانسيل مبارزاتی آنان را به هدر می دهند              

روشنفکران انقالبی  "  و در بهترين حالت مخصوصا    
که بايد به کادرهای رزمنده برای فعاليت تمام وقت            

آکادميسنی تبديل می       –تبديل شوند به اخته های            
کنند که عين آيت اله های نه سازمانده بلکه به                         

شما يک   .معرفين بی خطر اوضاع تبديل ميشوند             
مقاله از اين جريانات در راستای ساختن عملی                    

از لحاظ چگونگی ،سبک        "  حزب در ايران مثال       
نمی بينيد درعوض غير    ...کار،شيوه های فعاليت و     

از بحث های روشنفکری و کلی ،جز بحث های                  
کاريزماتيک به چهره تبديل شدن درمقابل چهره                 
های ديگر را کارهای  برای ليبرالهای تشکل های            

نه سياسی و يا سنديکاهای کارگری در         –نه صنفی   
.حد نصيحت پدرانه چيزی از آنان نخواهيد ديد                   

تروتسکيست های ميلتانتی را توجه کنيد اگر          "مثال(
 تای آن   ١۵آنها در ماه سی مطلب ارايه داده باشند            

مربوط به سخنرانی ، آمورزش و اظهار نظرات                
مازيار رازی است اين يعنی چهره و کارزما                         
ساختن آنها به اصل آموزش و سازمانگری توجه               
ندارند و حتی درک نمی کنند بلکه به صورت فرقه           
ای خودرا مطرح می کنند و به جای عمل انقالبی               
در ميان توده های کارگری به صورت تبلغی ميان            
روشنفکران واردمی شوند تا ديگران را تحت سلطه 

تا اينکه       .  تبليغاتی خودشان تعريف نمايند                    
مارکسيست انقالبی محسوب شوند وايرج آذرين و            

درهمين حيطه گشت   "  شريکش رضا مقدم نيز دقيقا     
و گذار دارند و برای محکوم کردن کسانی که فتوا             
های اين آيت اله ها را نمی پذيرند حکم تکفيرصادر    
می کنند ، اين بی عمل ها کنار می ايستند تا کسانی             
که مشغول فعاليت عملی هستند دچار اشتباه يا                       

در توجيه و     "  شکست شوند و آنگاه اين بی عمال            
پنهان کردن بی عملی خود شکست ديگران را در              

 .) بوق وکرنا می دمند
رفقای مذکور برای   "  واين همه توجيهات را احتماال     

مبارزه با انحرافات مطرح می کنند در حاليکه می            
دانيم مبارزه فکری بدون ارتباط آن با بخش های                 

معين الويت های      )صنفی-سياسی(ديگر مبارزه و        
در .به هيچ دردی نمی خورد         )حزب(ضروری آن    

کارگری   –شرايط موجود خالء تشکيالت سياسی           
عالوه بر جلوگيری از شکل يابی يک آلترناتيو                    
کارگری حتی بعنوان عامل ترمز کننده برای                        

اقتصادی طبقه کارگر در شرايط      –مبارزات صنفی   
سرکوب فاشيستی عمل می کند چرا که ساختارهای         
علنی موجود بعلت ترس از رژيم و شدت سرکوب            

و .آن جوابگوئی نيازهای مبارزات صنفی  نيستند             
عدم وجود يک حزب قوی سياسی تمام پتانسيل                    

کارگری نمی تواند سراسری        –مبارزات توده ای      
سياسی در     –شود وحتی گاهی مبارزه اقتصادی            

نمونه مخالفت سنديکا      (مقابل هم قرار می گيرد              
و مهمتر از   )حزبی و سياسی    –ليست ها با مبارزه      

همه تولد نيمچه لوطی ها و کاريزماها که بقول                     
معروف در شهر کوران يک چشم هم پادشاهی می           

خالصه کالم اينکه در خالء يک حزب سياسی         .  کند
کارگری بعنوان نيروی رهبری اپوزيسيون انقالبی        
تمامی نيروهای موجود نه يک پارچه برای نابودی          
هدفی مشترک بلکه هر کس خود را بر حق و قابل              
قبول دانسته جدا از هم در اغلب موارد در مقابل هم 
عمل کرده باعث بقای ضد انقالب جمهوری                           

چرا که طبقه کارگر فقط در             .  اسالمی می شوند     
صورت تشکل يابی سياسی می تواند تمام اشکال                
پايين تشکل های خود را در جهت هدف واحد و                   
نهايی خود بکار گيرد و همچنين بر اساس پالتفروم          

حداقل خود ديگر اليه ها را زير هژمونی             -انقالبی
 خود درآورد

 

زمينه های عينی تشکيل      :ب
-اقتصادی(حزب طبقه کارگر  

 ) :اجتماعی
 

مناسبات حاکم اجتماعی بر ايران سيستم سرمايه                 
داری است که با توجه به تقسيم کار بين المللی                       
بعنوان نقش پيرامونی در جهت تامين انرژی ارزان      
و نيروی کار ارزان در خدمت  جزئی ازسرمايه                
جهانی ميباشد اين سيستم نظامی تک پايه بر اساسن          

مصرفی در     –نفت و سازماندهی مناسبات داللی           
تمامی حوزه های ديگر آن است، يعنی بر خالف                
يک کشورمتروپل استخراج وفروش  نفت که                       

در يک طرف کارگر و در طرف                             "  تقريبا
ديگرانحصارات و کارتل ها و بر پايه توليد قرار               
دارند در اينجا تمام قسمتهای اقتصادی تابعی از                   

که با دالرهای آن در       .اقتصاد داللی نفتی می باشند      
بنابرين تقسيم و آرايش طبقاتی به اين        .  گردش است 

صورت ميباشد که علی رغم نقش تعيين کننده و                   
درآينده گاز    (نفت"  حياتی طبقه کارگرمخصوصا       

با توجه به نقش پيرامونی اين سيستم در                 )عسلويه
)شکل مونتاژ  (تامين انرژی و نيروی کار ارزان            

نيروهای آزاده شده در توليد خرد ودهقانی و يا                     
اضافه جمعيت نسبی که بايد وارد بازار کار شود                
نمی تواند در بدنه توليد جذب شود و بعنوان ارتش              
عظيم بيکاران ،و يا دراقتصاد سايه ای داللی                        
بعنوان مصرف کنندگان صرف در حاشيه توليد تل          

خرده (انبار ميشود در بخش های ديگر نيز                             
عمدتا از   ..)تکنوکراتهاو   (جديد    -بورژوازی سنتی 

طريق تزريق درآمدهای نفتی اداره ميشوند بنابرين         
 ميليون نفر کارگر مشغول         ٩/  ۵"ما دارای حدودا    

در حوزه های نفت و گاز و پتروشيمی صنعت                      
که کل اقتصادی    .معدن حمل و نقل ساختمان هستيم        

سياسی آنان کارگران صنعت نفت در درجه اول            –
قسمتهای ديگر    "  و سپس ماشين سازی و بعدا                 

با توجه به تجربه شکل گيری شوراهای          .قراردارند
-۵٧کارگری و درک سياسی طبقه کارگر در سال           

 همين درجه بندی سياسی طبقه کارگر در شکل           ۵٨
گيری شوراهای کنترل کارگری يعنی از صنعت              
نفت و پتروشيمی به طرف صنايع بزرگ                                 

ماشين سازی ها به اثبات رسيدند                   "  مخصوصا

 
 حزب در شرايط موجود
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 نيز وزن کارگران شرکت نفت        ۵٧دردوره انقالب   
در تير خالص به رژيم ستم شاهی به ثبوت رسيده              

در دوره جديد تهاجم سرمايه به تمام هستی و          .  است
از "   ساله طبقه کارگر عمدتا            ٢٠٠دستآوردهای    

قسمتهای متوسط و صنف آن شروع شده و ادامه                 
دارد و اين مسئله نشانگر ترس اين سيستم ازقسمتها         

صنايع ماشين    -نفت(وهسته های مرکزی کارگران      
ميباشد و از طرفی در اين چند سال              ...)سازی و    

مقاومت طبقه کارگر نشان داد که در جائی که                       
تمرکز و اهميت اقتصادی زياد است درجه ، شکل             
مقاومت ، مبارزه از درجات باال ، ارتقاع يابنده ،               

بنابرين به لحاظ   .  مقاوم و ادامه دار برخوردار است     
درجه بندی سياسی و الويت تاثير گذاری اقتصادی            
نيروهای کمونيست بايد به ترتيب الويت نيروهای             
خود را با توجه به موارد گفته شده ابتدا ازجاهای                

 .اساسی سرمايه گذاری کنند
  

 –تجارب تاريخی          _  ج     
 :مبارزاتی 

 
هيچ )به استثنا چين  (بيقين می توان گفت درقاره آسيا      

  -کشوری به اندازه ايران سابقه مبارزه کارگری                
کمونيستی ندارد که سرشارازتجارب غنی                              

درساختن و ايجاد سازمانهای حزب             "  مخصوصا
در ...)توده و     -کمونيست–عدالت  (کارگری ميباشد   

کارگری   – ساله جنبش کمونيستی              ١٠٠تاريخ    
مهمترين مسائلی که تجربه شده و به اثبات رسيد                 

 :عبارت است از 
با توجه به نقش حياتی کشور ايران در                        

منطقه حساس نفتی سرمايه جهانی                     
ازطريق پايگاه داخلی خود مستبدترين           
وآدم کش ترين حکومت ها را                                

درمقابل کمونيستها             "  مخصوصا
تا هرگونه     .وکارگران شکل داده اند             

تشکل و جرقه آزادی را درنطفه خفه               
سازند با توجه به مورد فوق پايه ای                   
ترين و مهمترين مسله درساختن حزب          
انقالبی طبقه کارگر به کارگيری و                    
رعايت اکيد اصول حزبی و سازماندهی       
مخفی ميباشد، تمامی تجارب شکست              
دراين مورد نمايانگرکم بها دادن به                   
اصول انطباط آهنين وغيرعلنی است             

درک رفرميستی  ) نفر    ۵٣دست گيری    (
حزب توده و بنابرين تارومار شدن آن            

 وعدم توانايی ادامه      ٣٢درجريان کودتا    
کاری فعاليت مثل احزاب رزمنده                      
کمونيستی درشرايط سرکوب                               

آهنين،   –درچهارچوب اصول مخفی          
درمقابل تئوری بقا و سازش کاری                    

)دهه چهل  (حزب توده در دور بعد از           
سازمان فدائی نشان داد که می توان در          
بدترين شرايط فاشيستی تشکيالت                     
ساخت وعمل کرد نمونه سياهکل                       

سياسی   –صرف نظر ازابعاد طبقاتی          
. آن می توان درخشان ارزيابی کرد                 

سرکوب تمامی سازمانهای سياسی در           
الزم ...)و   ۶٧  -۶٠(۵٧بعد از انقالب       

به ذکر است که داليل شکست متنوع                
ميباشد اما از داليل اساسی به عدم                      
برنامه ريزی دراز مدت برای اهداف             
بلند مدت در چهار چوب تشکيالت                    

سياسی که از روز مره گی               –مخفی   
در دور جديد       .  درآيد بايد اشاره کرد         

نيزبطوريکه قبال ذکر کرديم پيروان                
انحرافات درون جنبش کارگری باعلنی        
گرائی ،محفل گرايی،به صورت مد                 

در اشکال   "  روز درآمدن ، مخصوصا       
اينترنتی آميخته به پست        –ژورناليستی  

. بورژوای  است    –ليبرالی     –مدرنيسم   
که با هزينه کمر شکنی تمامی نيرو                   

کمونيستی   –وپتانسيل جنبش کارگری        
راهدر می دهند و در خالءيک                              

قوی برای       -مخفی  -تشکيالت محکم    
. خودشان دکان سياسی باز کرده است            

نيروهای کمونيست و کارگران انقالبی         
بايد بدور از اين اخته های محصور شده     
در طلسم قواعد بازی جمهوری اسالمی        
به نيروهای اصيل کمونيستی در ميان            
جنبش سوسياليستی و پيشروان کارگری      
که در اعتصاب کنونی به وفور بيرون           
کشيده ميشوند روی آورند و با استفاده             

 -از اصول حزب و سازماندهی مخفی           
کمونيستی به سازماندهی آنها بپردازند          

ساله جنبش     ١٠٠واز تمامی تجارب             
 ساله   ٢٠٠کمونيستی ايران و تجارب           

رفقا .جهان به نحو احسنت استفاده کنند          
از ياد نبريم سالله های انقالبيون                         

کمونيست را که علی رغم جو  -دمکرات
اختناق پليس و خود سانسوری و                          
سرکوب شديد چه تشکيالتهای آهنين               

رفيق بيژن    .ومخفی به راه انداختند                
جزنی از داخل زندان اوين دهها هسته            
چريکی را رهبری می کرد لنين در اين         

تاکيد دارد ما      "   چه بايدکرد  "راستا در  
بايد از اشکال سازماندهی و تشکيالت            

)نارادونيکها(آهنين و مخفی آنان                       
،چگونگی مبارزه با پليس سياسی                      

و رد انحرافات ستکتاريستی شان         ...و   
ياد بگيريم تا بتوانيم از تورهای بافته                
شده توسط جمهوری اسالمی واخته های      

 . ليبرالی دوروبرمان نجات يابيم
 

هسته های اوليه قوی                  :
فشرده و مخفی برای              
راه اندازی تشکيالت              

 : های سراسری
 

دمکرات   –از اولين هسته های سوسيال                  
با بلشويکها کار   )  همت(ايرانيان که درروسيه    

می کردند و اولين تشکيالت کارگری را                     
 ۵٣درايران راه اندازی کرده تا احزاب                       

نفر،عالمت،کمونيست،توده،چريکها فدائی             
همه و همه نقطه شروع خود را پس از             ...و  

بررسی و مطالعه مقدماتی ازجمع و هسته                 
های قوی و فشرده و مخفی کمونيستی بعنوان         
موسسين اوليه شروع کردند درشرايط خود              
ويژه ايران و با توجه با ساختار بشدت                           
ديکتاتوری های فاشيستی اين مسله نه تنها در         
ايران استبدادی بلکه در تمامی شرايط همگون   
بهترين گزينه از لحاظ تحرک سريع و باال و            
عدم ضربه پذيری فوری می باشد از طرفی             
استخوان بندی قوی اين هسته های موسس از          
لحاظ ثبات نظروعمل وهمانند سازی سريع              
آنان در جاهای ديگر با توجه به نکات قوت               
ياد شده قدرت سازماندهی و راه اندازی                       

تشکيالتی آنان را چندين برابر باال می برد                
 –اين تجربه مهم بر اصل مارکسيست                          

لنينيستی ايجاد سازمان انقالبيون حرفه ای                
بعنوان نقطه شروع موجد ،راه اندازی،و                   
هدايت کننده و ادامه کاری انقالبی در حوزه             

انقالبی تاکيد دارد که          -های فعاليت طبقاتی     
بدون آن هيچ گونه سازمان و سازماندهی                   
مفهوم مخفی حزبی کلمه نمی تواند وجود                   

بدون افراديکه با مسلح شدن به         .  داشته باشد    
ل به اين درجه از تعهد انقالبی برای                       -م

جانفشانی تمام وقت بخاطر مصالح جنبش                  
و در    .  کارگری رسيده باشند        –کمونيستی    

چهارچوب اصول و برنامه ای مشخص مثل           
ساعت کار کرده وعين يک سربازدرخدمت            
ارتش کارگری باشند نمی توان ازحزب                      
سياسی بعنوان ابزارهدايت طبقه برای درهم           
شکستن قدرت دولتی سرمايه داری و                            
برقراری حکومت کارگری ازطريق انقالب          
کارگری صحبت کرد بدين لحاظ گزين کردن         
اعضاء از مهمترين مسايل دراين هسته های           
موسس اوليه ميباشد که با تمام قدرت بدون                 
وقفه درخدمت جنبش باشند برای درک مسئله         
ازتجارب جنبش کمونيستی دومثال می                        

 : آوريم 
) دوره رضا شاه         (حزب کمونيست      :  الف

برای سازماندهی کارگران نفت با تصميم                  
اوليه و زدن تشکيالت کمونيستی دو نفر                      

انقالبی حرفه   (ازکادرهای برجسته خود را           
به آنجا گسيل می دارد اين نيروها                    )  ای    

ساله يک تشکيالت قوی در        ٣دريک پروسه    
شهر آبادان سازماندهی کرده اعتصابات نفت         
را راه می اندازند که انگيس برای مقابله با آن 
از ناوگان دريايی خود کمک گرفته رضا شاه          

 . دست نشانده خود را نجات می دهد
سازمان چريکهای فدايی خلق در يک             :  ب

پروسه يک ساله از طريق اعضای خرد                     
با استقرار در جنگلهای     )  انقالبيون حرفه ای   (

شمال جريان سياهکل را راه اندازی و                          
الزم به ذکر است ما با         (سازماندهی می کند      

ماهيت حرکت کاری نداريم هدف سازماندهی        
-مخفی درشرايط سرکوب فوق ارتجاعی                 

فاشيستی است نشان می دهد  امکان پذيری                
در بررسی دو نمونه فوق که اتفاق                  .  است

افتاده است ما در می يابيم که در بدترين                       
شرايط سرکوب می توان ازطريق هسته ها و         
واحدهای به هم فشرده و انقالبی بر اساس                  
اصول حزبی و سازماندهی مخفی بعنوان                  
ستاد رزمنده طبقه کارگرمبارزات طبقاتی را         

می .  در راستای اهداف برنامه ای پيش برد            
توان وازطريق تبليغات سياسی گسترده آتش           
به خرمن ضد انقالب اسالمی زده وعظيم                   
ترين نيروها را به خود جلب کرده و ازطريق         
اتصال مبارزات پراکنده سيل بنيان کن استبداد     

البته تمامی اين مسايل     .  وسرمايه راه انداخت     
در چهارچوب حزب رزمنده و انقالبی که                  
تمامی نيروهايش را از درون خود طبقه و                 
تمامی ستم ديدگان جلب و جذب کرد می تواند          
عملی شود الزم به ذکر است که اين مسايل                

کارگريها در تمام اشکال           –درنظر ليبرال      
انحالل طلبانه آنان چيزی مربوط به آنارشيسم        

حزبی و    –،آوانگارديسم ،ديکتاتوری استالين     
غيره ميباشد اين سگان دربان بورژوازی عين 
تمامی اسالف خود و طبقه تاريخی دارند تا از   
سازماندهی انقالبی طبقه در راستای درهم               
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شکستن قدرت بورژوائی و برقراری                           
ديکتاتوری پرولتاريا جلوگيری کنند، بدين               
لحاظ نبايد بر آنان خرده گرفت ولی کارگر                
انقالبی و کمونيستی که در مقابل رژيمی که             
عين آب خوردن صدها هزار نفر را اعدام                 

 ١٠٠٠کرد ،حکومتی که بعنوان مدافع منافع          
خانواده ميليادرباعريض وطويل ترين سازمان     
اطالعات و آدمکشان انصار و دهها سازمان           
جهنمی بعنوان سگ پاسبان نظام سرمايه                    
داری عمل می کند،بايد مبارزه کرده واز                    
طريق سازماندهی انقالبی مبارزه طبقاتی آنرا       
سرنگون سازد يادگيری اصول و تجارب                  
انقالبی جنبش کمونيستی ايران وجهان از                  

جنبش .  اهميت اساسی برخوردارميباشد              
کمونيستی درمقابل اين فاشيستهای مذهبی                 
مدافع نظم سرمايه به تشکيالت های آهنين و            
مخفی و افراد جان بر کف مثل حيدر عمو                   
اوغلی ها ،حميد اشرافها ، روزبه ها                               
،اسماعيل يگانه ، دوست ها و شکوهی ها ، و          
هزاران جان بر کف برخاک افتاده و جاويد               

جمهوری اسالمی بعنوان   "  دقيقا.،احتياج دارد   
سگ نگهبان سرمايه در همسوئی کامل                       
،سرمايه جهانی در کشتار فاشيستی دهه های          

 کادر کمونيست   ١٨۶٠ با کشتن حدود     ۶٧-۶٠
انقالبی که هرکدام يک رهبر بودندومی                      

کارگری سمت    –توانست به جنبش کمونيستی     
و ازايجاد شدن اين خالء عظيم           .  وسو بدهند  

درست است که    .  چندين ساله جلو گيری کنند      
هستی اجتماعی بر اساس ضرورت تاريخی            
نيازهای خود را بوجود خواهد آورد اما                       
پرکردن اين خالء عظيم وسرعت بخشيدن به          

در شرايطی که ارتداد وخيانت     " آن مخصوصا 
ازوظايف .درهمه عرصه موج می زند                       

 .اساسی کارگران وکمونيستهای انقالبی است
 

زمينه های عينی سازمان           -٣
 :انقالبيون حرفه ای 

 
مقايسه زمان فعلی با دوره ستم شاهی نشان می                   

دهد که در زمان پهلوی علی رغم رکود جنبش توده          
ای و خود سانسوری توده ای و سرکوب شديد                       

کمونيستی و توده ای تشکيالت         –جنبش کار گری     
های بسيار قوی ساختند نمونه سازمان فدائی                          
،مجاهدين علی رغم حالت بسته و بدون ارتباط توده         

سازمانگرانه سازمانهای فشرده و متمرکز           –ای  
ساختند که با سياليت و تحرک         )  انقالبی حرفه ای   (

بسيار باال قدرت ، فن مبارزه با پليس سياسی،                       
فاصله تصميم تا عمل    (تصميم به عمل فوری و آنی       

، قدرت استتار فوق العاده باال            )  نزديک به صفر    
الزم به ذکر است هدف ما         .(عمل می کردند   ...  و  

فقط صحبت از يک سازمان فشرده، انقالبی حرفه            
ای که توان تحرک و عملکرد در مقابل رژيم                         
سرکوب با توجه به اشکال سرکوب آن را داشته                  
باشد اينکه سازمان فوق در خدمت تبليغات سياسی            

توده ای در       -و احداث هسته های مخفی کارگری          
جهت حکومت کارگری باشد و يا اهداف جدا از                  

در شرايط موجود رژيم       )توده بحثی ديگری است         
اسالمی علی رغم اينکه تجارب سه دوره سرکوب            
و تمامی تجارب و حمايت سرمايه جهانی را در                   
دست دارد اما در دوره جديد ،آگاهی و مبارزه توده           
ها بمراتب باالتر و از لحاظ سياسی هم نه در يک               
وصف بلکه در يک وضعيت بحران سياسی قرار             
داريم که ماهيت ديکتاتوری حاکم نه اختناقی و خود          

سانسوری بلکه سرکوبی و بکش تا کشته نشوی                  
است در اوضاع موجود و هر گونه حراست هر                  
چند جزئی و حتی غير سياسی ارکان رژيم                              

حرکتی توده    -توتاليتررا می لرزاند پتانسيل جنبشی      
 –ای بعلت شدت بحران ساختاری اقتصادی                          

. فرهنگی بحالت انفجاری و شديد است            -اجتماعی
مهمترين و اساسی ترين فرق شرايط موجود نسبت           
به دوره ستم شاهی نبود يک آرمان واحد بعلت                      
انحرافات شديد اپورتونيستی در خدمت علنی سازی        
نيروها و درست کردن نيم چه لوطی های                                 

البته در     .  کاريزماتيک به کار گرفته ميشود                    
صورت ساختن حزب واقعی اين حالت تغيير                        

هدف از طرح مسئله اينترنت اين             .  خواهد کرد      
مسئله ميباشد که علی رغم کمک رشد آگاهی                         

و از طرفی هم بعلت عدم          "  طبقاتی عموما -سياسی
تشکيالتی اين وسيله هم مفيد و           -راه کارهای جدی   

هم خطرناک ميباشد نمونه استفاده اطالعات رژيم             
در سرکوب جنبش دانشجوئی علنی کردن تمام رابط 
جدی ، لوث مسايل ايدئولوژيک ،تنزل مبارزه جدی        

اعتصاب "  از مثال    .  سياسی و اقتصادی                –
خود به مقاله   (است ...وتظاهرات به طومار و غيره  

صرف نظر از فاکتورهای      )  ای ديگر احتياج دارد     
فعلی شدت فشار بحران عمومی آنقدر ميباشد که                 

کارگران "  تمام اليه های ستم کش اجتماعی عموما         
، زنان ، عناصر حاشيه ای و بيکاران تل انبار شده           
در حاشيه شهرها و محالت جنوب که هردم افزايش         

 -به شدت حالت انفجاری             "  می يابد خصوصا        
انتحاری داشته از پتانسيل بالقوه شديد برای حرکت          
و تحرک برخوردار هست کشتار و اعدام گسترده             

در )  که اميد به آينده نداشتند   (رژيم در ميان بيکاران  
محالت فقير نشين تحت عنوان ارازل و اوباش                    
نشانگر پتانسيل انفجاری اين نيروهاست که                           

ارکان رژيم توتاليتر را نشانه رفته اند اين         "  مستقيما
در خانواده های کارگری و فقير            "  نيروها عموما  

جنوب و حاشيه شهرها زندگی می کنند که رژيم                  
تالش گسترده ای دارد عالوه ترساندن آنان با                        
کشتار و اعدام با رواج وسيع و گسترده ی مواد                    
مخدر، داروهای روان گردان و سکس آنان را فاسد         

اين . کرده فرصت ورود به مبارزه را از آنها بگيرد
نيروها که اغلب هم درس خوانده و با سواد هستند              
بهترين زمينه برای جلب و جذب از طريق تربيت             

که می توانند در            .کمونيستی ميباشند     –انقالبی    
تمامی سطوح فعاليت مخفی بصورت حرفه ای به             

تهاجم گسترده سرمايه جهانی به       .  کار گرفته شوند     
هستی کارگران و تعطيلی همه جانبه کارخا نجات،           
کارگران را در مرز مبارزه مرگ و زندگی قرار              

هزاران کارخانه بسته شده و يا در حال           .داده است   
بسته شدن هستند بعلت نبود تشکيالتهای رزمنده                 
،ساختارهای مخفی و مبارزاتی که اين پتانسيل ها             
را جذب کند آمار خودکشی ها از ميان همه اليه ها             

. نگران کننده است      "  کارگران واقعا   "  مخصوصا
 نفر از کارگران کفش ملی خودکشی               ٢٠٠"  مثال

مخفی   –کرده اند که در صورت وجود هسته های            
علی .آنان می توانستند تا پای  مرگ مبارزه کنند                 

رغم جنبش قوی کارگری درحالت تدافعی و                          
خودبخودی اما در بسياری از مواقع مبارزه مرگ            
و زندگی در ميان آن جريان دارد، اين بهترين بستر     
برای جذب و هدايت آنها در تشکيالت های مخفی              

در طرف ديگر جنبش زنان درحکومت            .  ميباشد   
اسالمی سياسی ترين و ضد حکومتی ترين جنبش              
اجتماعی  است که بهترين پايه برای تربيت و جذب          

 .و سازماندهی در تشکل های مخفی ميباشد
آمار حرکات سازمانيافته در سطح پايين اليه های              

حزبی   -فقير جامعه که در حالت يک خالء سياسی           

به اين کار ها دست زده اند نشانگر آن است که در              
صورت يک هسته و يا کميته قوی بعنوان موسس              

حرفه ای برای سازماندهی              -سازمانهای مخفی   
حرکات اعتراضی و تشکل های در سطح پايين و              

اليه های گفته شده اين پتانسيل موجود          "  مخصوصا
عالوه بر موضوع خودکشی گسترده در                  .ميباشد

 ٢٠٠ تا   ١۴٠ سال نزديک به      ٧ تا   ۵عرض حدود   
بانک به طور سازمانيافته مورد دست برد قرار                  

از اليه گفته شده ميباشد و         "  گرفته است که عموما     
 ۵٠ تا   ۴٠همچنين در عرض اين سالها نزديک به          

 مورد آنها   ١۴مورد ترور صورت گرفته که حدود         
در مورد رئيس دادگاهها و نيروهای قوه قضائيه                 
بوده است نحوه عمل بعضی از اينها نشانگر                          

که رژيم نتوانسته آنان را     . ساله آنان است٢عملکرد  
تمامی اين آمارها نشانگرخالء                     .دستگير کند      

وجود زمينه  "  سازمانهای  مخفی و از طرفی دقيقا          
عينی بسيار باالی اجتماعی برای زدن ساختارهای          

مخفی ميباشد عدم موفقيت نيروهای            –حرفه ای     
کارگری و کمونيستی واقعی دردوره جديد عالوه              
برالف و الس زدن با محافل ليبرال کارگری و                    

اخته (توهم اينکه باالخره جنبش فقط اينها را دارد              
هايی که نه توان مبارزه سياسی حزبی و نه توان                 

واز اين لحاظ تن دادن     )حتی مبارزه صنفی را دارند    
به قواعد بازی رژيم از طرفی هم عدم تشخيص                   
نيروهائی است که آنان بايد در ميان آنها سرمايه                 

 . گذاری کنند
سوسياليستی با توجه       –متاسفانه جنبش دانشجوئی       
اپورتونيستی هنوز       –به جو مسلط اينترنتی                   

نتوانسته است از دام عوامل سرمايه در اشکال                     
پسيت مدرنيستی خالصی يابد اما پس از به             -علنی

نعل و ميخ زدن های زياد بايد سمت و سوی                            
 -حرکتی آنان را به طرف جنبش واقعی مخفی                      

کمونيستی سوق داد و اين کار در چشم انداز                           
نزديک دور از انتظار ميباشد ما بايد تمام تالش                   

 "اوالمان را در خدمت سرمايه گذاری روی                     
تشکيل کميته ويا هسته اوليه در تشکل جبهه ای                    
مرکب از خود گذشته ترين افراد در راه آرمان                     

 )نمونه تمامی تشکيالتهای حزبی قبلی            (کارگری    
 روی آوری به اليه های گفته شده                                   "ثانيا

بعنوان ستون فقرات                 )کارگران"  مخصوصا(
تشکيالتهای مخفی بگذاريم و هر چه از محافل                     
ليبرالی دورتر باشيم با همان اندازه ضربه پذيری              
راپايين آورده و راندمان کار را باال خواهيم برد و             
همچنين با جذب نيرو های جديد که رژيم شناختی               
از آنان ندارد توان امنيتی تشکيالت را باال برده                   

بطور . تحرک و راندمان کار را افزايش خواهيم داد
خالصه در شرايط فعلی کارگران ،جوانان بيکار از      
خانواده های کارگری در جنوب و حاشيه ی شهرها         
و زنان بهترين پايه برای  ساختن واحدها و هسته                
های مخفی هستند که دارای پتانسيل بسيار باال تا                 

 . حد مرگ را دارند
 

 : مسله مالی  -۴
 

شايد بدون غلو بتوان گفت يکی از پايه های                             
 –موفقيت اسالف مان در جنبش کارگری                                

کمونيستی ،داشتن امکانات مالی بود که يااز حق                
عضويت ها گسترده بعلت اعضای ده ها هزاری و           
يا کمکهای مالی جهانی و مردمی و يا مصادره                     
انقالبی بوده است که می توانستند کادرهای حرفه              
ای را آزاد کرده و بطور تمام وقت در خدمت                         

 . جنبش بکار گيرند
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در شرايط موجود با توجه به تسلط خائنانه ترين                  
پست   –اکونوميسی  "  اشکال اپورتونيسم مخصوصا   

تشکيالتی را    -مدرنيسی که هر گونه ثبات سياسی         
از بين برده سنگ روی سنگ بند نميشود،             "  کامال

کمونيستی بدست      -اما در تجربه جنبش جهانی              
آوردن منابع مالی از طريق حرکتهای انقالبی يکی           
از اشکال انتقاع مالی سازمانهای سياسی طبقه                     
کارگر بوده اند که اين مسله با تشکيل حزب محکم             

با توجه به    .  و قوی ارتباط تنگاتنگ داشته و دارد          
ساختار نيروهای کمونيست و کارگران انقالبی که           
از محرومترين و فقيرترين اليه های اجتماعی                     
هستند و بعنوان بخشی از نيروهای زحمتکش شامل        
حال گرسنگی تزريقی رژيم هستند حتی در صورت 
سازمانهای گسترده توده ای هم با توجه به ابعاد                    
نيازهای تدارکاتی نمی توان به اين کمک ها تکيه               

شرط ضروری آن در کنار سازماندهی                    .  کرد
واحدها و هسته ها و کميته های مخفی برای اهداف           
گوناگون سازماندهی واحدی برای بدست آوردن               

 .منابع مالی بسيارمهم است 
 

 :ثبات فکری ايدئولوژيک-۵
 

از عوامل مهم حرکت و دوام مبارزاتی پدران                       
جنبش کارگری در گذشته يکسانی و هماهنگی                     
ايدئولوژيک آنان بوده است بطوريکه بر پايه درک          

در )ايدئولوژيک(ل وقتی به نظرات انطباقی        -پايه م 
مورد برنامه و اهداف رسيدند همه يکپارچه از                    

پای "  خلوص آرمانی برخوردار شده و به آن شديدا         
در دور جديد      .بند بوده و به آن عمل می کردند                  

انحطاط و فروپاشی اپورتونيستی اسم اين ثبات را             
می نامند    ...  آيين خشک ،دگم، جزم مذهبی،و                 

اپورتونيست های پست مدرن بعنوان نوکران بی               
جيره مواجب سرمايه جهانی با تزريق اينکه همه               

) جامعه شناسی  "  مخصوصا(چيز در حوزه ها و            
هيچ تئوری علمی و ثابتی نمی تواند وجود داشته                

هر گونه ساختار متين،انقالبی،يکپارچه     "  باشد عمال 
برای رهنمون عمل واقع شدن را از بين برده و يا               
اخته کرده اند جمهوری اسالمی بعنوان نوکر و                   
همسو با همپالگی های جهانی خود ميليونها جلد از            

اجازه !!)پشا  -پسا(اين اراجيف سرمايه گذاری کرده      
اين تهاجم  .  چاپ ومورد حمايت مالی قرار می دهد         

پس ازفروپاشی شوروی بقدری     "  فکری مخصوصا 
گسترده و سازمانيافته شده است که به جرات می                
توان گفت همه جنبش کمونيستی را تحت تاثير                      
مخرب خود قرار داده و ياد آور موج برنيشنانيسم              
با کلمه آزادی انتقاد در دوره پس از مرگ مارکس             

مثل اينکه تاريخ    )لنين چه بايد کرد    (و انگلس است     
خيانت و اپورتونيسم تکرار ميشود البته الزم به                   
توضيح نمی باشد که سرمايه داری بدون عوامل                 

يک )اپورتونيستها(خود در درون طبقه کارگر                   
ساعت هم قادر به حيات نيست کمونيست ها انقالبی          

رفقای درحد تئوريسين بايد با تهاجم        "  و مخصوصا 
" مخصوصا.  مقابله کنند   )  همچون لنين کبير  (متقابل  

در موارد اينکه علی رغم تغييرات در شکل که                    
مارکس هم پيش بينی می کرد مانند دهکده جهانی               

نظام سرمايه داری  ... رشد سريع علوم و  )اينترنتی(
آنتاگونيسم =  در تمامی غرفه ها مثل فاصله طبقاتی         

همه عرصه ديگر را       ...  طبقاتی شدت استثمار و         
بشدت ارتقاع داده است و مبارزه بين کار و سرمايه 
برای سوسياليسم وارد فاز مرگ و زندگی شده است 

در مقابله با دوستان و     "  کمونيست ها بايد مخصوصا 
در اشکال سوسيال       "  رفقای نيمه راه مخصوصا         

دمکراتيک که جاده صاف کن  اين خائنين و نظام               
سرمايه داری هستند ايستادگی کنند برای مثال نفی            
ديکتاتوری پرولتاريا ،نفی اشکال و ماهيت طبقاتی          

در اين  ...(دولت ، نفی ماهيت طبقاتی دمکراسی و          
مورد مراجعه شود به نوشته چه نوع سوسياليسمی            
می خواهيم از محمدرضاشالگون از سوسيال                       

بر اساس تئوری داهيانه      )  دمکراتهای راه کارگری   
لنين در اينکه بدون تئوری انقالبی عمل انقالبی                   

در شرايط فعلی يکی      .  نمی تواند وجود داشته باشد      
 –از پايه های اساسی افت جنبش کمونيستی                           

کارگری تنزل از اصول انقالبی ،ترديد و شک                    
اپورتونيستی در تمامی انديشه ها و تجارب                             
گرانبهای جنبش ، که بعنوان پايه اساسی عمل                       

بی خود نيست تمام بزرگان       .  انقالبی ميباشد، هست   
ل مبارزه فکری را يکی از اشکال مبارزه                       -م

در اين شرايط بايد با     "  طبقاتی دانسته اند مخصوصا   
تمام قوا عليه تمامی اشکال اپورتونيسم هجوم برد و         

ل در انطباق با      -انقالبی م   -با تکيه به تئوری عملی    
شرايط موجود برنامه و اهداف خود را تئوريزه                  
کرده و بعنوان پرچم مبارزه طبقاتی درجهت                         

 –سرنگونی نظم سرمايه و برقراری نظم جديد                   
برای رسيدن به يک برنامه          .انقالبی بکار گرفت       

جامع و کامل انقالبی کارگری ما از تمامی رفقا می          
 -خواهيم عالوه بر متد کلی برنامه کمونيستی                        

انقالبی در تطبيق با شرايط مشخص در تدوين يک           
مردمی در    -برنامه قابل ارائه برای جنبش کارگری     

مورد خواستهای کوتاه مدت و دراز مدت و از اين             
اقتصادی حاکم     -لحاظ با توجه به سيستم اجتماعی          

کارگران در تمامی        -١آرايش نيروها در ايران           
قسمتهای نفت، پتروشيمی ،صنعت و معدن ، حمل            

 ...و نقل  ،خدمات و ساختمان و 
وجديد و  )مرفه  -متوسط  -فقير(خرده بورژوازی    )٢

 ..)تعليمی و-کارمندان(سنتی 
نيمه کارگر ،کارگر ، خرده بورژوا        (روستائيان  )٣

 )، بورژوا 
مهندس   -دکتر)(خرده بورژوا  -ليبرال(تکنوکراتها)۴
 ...)استادان و -مديران–
 زنان )۵
 عشاير ) ۶
 :بورژوازی)٧
 ....بيکاران و توزيع )٨

،تجاری ، مافيائی و       .صنعتی و خدماتی بورکرات      
همه موارد باال   ...  و)بزرگ و متوسط  ... (داللی و   

" مثال... تعداد ، توزيع جمعيتی و " در جزئيات مثال 
در قسمت صنعت کارخانجات بزرگ ، کوچک ،               
متوسط و تعداد کارگران شاغل در هر کدام نوعی             
توليدات ، وزن آن در اقتصاد از لحاظ توليد خالص           

)ملی و   برای اين کار رفقا حدالمقدور بايد کل              ... 
اجتماعی و انطباق آن بر                 –شرايط اقتصادی        

داللی  –اقتصاد نفتی " جزئيات را توضيح دهند مثال
بعنوان تامين کننده انرژی و نيروی کار ارزان و               

 .سپس توزيع جمعيتی نسبت به اين اقتصاد 
رفقا بايد بدانند مبارزه ايدئولوژيک بعنوان شکلی              
از مبارزه طبقاتی بايد درخدمت و جاده صاف کن              

اقتصادی قرارگيرد برای مثال          –مبارزه سياسی      
درخالء سياسی حاکم وجود حزب يک ضرورت               
مطلق ميباشد که مايه همه به لحاظ عملی يعنی                      
ارتباط با بدنه کارگری و حرکات توده ای، و نيز                

و هم به لحاظ       ...  ساختن هسته های کمونيستی و          
تئوريک يعنی مبارزه عليه تمام اشکال انحالل                     
طلبی که ضرورت حزب را زير سئوال قرار می              
دهند و از طرفی شرکت در تدوين چهار چوبه                      

ساختار تشکيالتی با تمام    (و عملی   )  برنامه(سياسی  

قدرت شرکت کنيم فقط در اين صورت است که به             
پيش برد جنبش کمک کرده ايم، فرق کمونيست                    
های واقعی و کارگران انقالبی با ليبرالها و خرده               

در شرکت  "  بورژواهای خائن به طبقه کارگر دقيقا       
عملی آن در وظايف مشخص انقالبی ميباشد که                  
بدور از کلی گوئی و سفسطه است با تمام قوا برای            

" مبارزه با انحرافات اپورتونيستی مخصوصا                     
پست مدرنيسی در شکل پوچ گرايی          –اکونوميسی  

و ساختار شکنی تمام اصول  متين تئوريک و                        
تشکيالتی متحد شويم و مبارزه با اين انحرافات بايد         
در جهت عملی ساختن و زمينه سازی برای حزب            

 .طبقه کارگر باشد
 

ارتباطات عظيم کارگری        -۶
 : توده ای  –
 

يکی از علل پايداری و پيشرفت فعاليت و تشکيالت          
کارگری ارتباط       –گذشتگان جنبش کمونيستی             

نزديک و تنگاتنگ با توده های ستم ديده و                                
علی رغم رشد کمی و       .  کارگران  بود   "  مخصوصا

-١٣٠٠(کيفی بسيار اندک کارگران در آن دوره               
اما رفقای ما اولين بانيان تشکل های                     )  ١٣٣۵

بوده )  سنديکايی–اتحاديه ای   "  مخصوصا(کارگری  
اند و در تمامی عرصه فعاليت کارگری حرف اول           
را می زدند و آنجائی که حضور کمتر داشتند                         
سرمايه گذاری می کردند برای مثال در دوره رضا         
شاه علی رغم اينکه اتحاديه ها  از طريق رهبری               
آنان که عضو حزب کمونيست بودند تحت نفوذ                    

ولی برای نفوذ و سازماندهی درميان            .  حزب بود  
کارگران نفت، حزب در آبادان تشکيالت سازی                 
کرده عالوه برجذب بهترين نيروهای کارگران                   
صنعت نفت در بدنه تشکيالت از طريق آنان اقدام              
به راه اندازی اعتصاب می کند که در نوع خود                   

سازماندهی .  بزرگترين اعتصاب زمان خود بود            
برگزاری اول ماه می در چند دوره در آن سالهای              
سياه و ما قبل سرمايه داری نشانگر همت و                             
جانفشانی کمونيست های اهل عمل و معتقد به                       

 . نيروی اليزال کارگران بود
در دوره بعد از حزب کمونيست و تاسيس حزب                  
بقول رفيق خسرو روزبه رفرميستی توده که در                 
آستانه به خلع ديکتاتوری رضا شاه و همچنين                       
اعتبار جهانی حکومت شوروی بعلت ضربه بر                 

 ٢فاشيسم هيتلری و کمک به صلح جهانی که اين                
پارامتر باعث نفوذ گسترده  توده ای اين حزب و                 

 –حاکميت بال منازع آن در تشکل های کارگری                
شکل های   .بود)  اتحاديه ها و سنديکاها          (  توده      

از طريق شورای متحده        "  صنفی تماما    –سياسی   
کارگری  سازماندهی شده و نقش اساسی در                           
باصطالح ملی شدن صنعت نفت که از طريق بسيج         
کل طبقه کارگر و همه ستم ديدگان و مردم آزاده                  

در شهرهای بزرگ داشتند اين تشکل          "  مخصوصا
 هزار نفر عضو         ٣۵٠اقتصادی بيش از         -سياسی
اين مسئله قابل توجه اکونوميست ها و                    .  داشت

سوسيال دمکراتها است که اعتقادی به تحرک                      
سياسی حزبی، طبقه کارگر ندارند، حتی                                  
رويزيونست های توده ای نيز که چه در آن دوره                
بقول معروف از هر پارلمان باال نرفتند و چه االن             
که پس از شکست های خفت بار خودشان را به                    
سرمايه داران مصلح و اصالح طلب چسبانده اند،             
نمی توانند بعنوان نمايندگان نفوذ ليبراليسم سرمايه           
داری تکنوکراتيک در ميان کارگران درکی از اين          

 .همه قدرت کارگران داشته باشند
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برگزاری اول ماه مه تحت رهبری شورای متحده             
مثال زدنی است در شرايطی        "  در آن تاريخ واقعا     

که هنوز نظام سرمايه داری در نطفه در حال شکل           
 هزار  ٢۴۵ اول ماه مه      ١٣٢۵گيری بود در تاريخ      

نفر از طريق رهبری شورا در تظاهرات اول ماه              
يکی از خواست کارگران کمک        .مه شرکت کردند   

انترناسيوناليستی به کارگران اسپانيايی درحال                   
صرف .  جنگ داخلی و کل مبارزات کارگران بود         

نظر از خيانتهای حزب توده بعنوان يک جريان                  
سازشکار و وابسته به سياست ديپلماتيک  اتحاد                  
شوروی در آن زمان که بعلت داشتن هژمونی                      

جنبش را به خيانت و بن بست کشيد           "  سياسی واقعا 
اما يکی از علل پايداری و ادامه فعاليت اين حزب              
روابط تنگاتنگ و توده ای آن بود بطوريکه                            

" درعرض شش ماه  سه بار کميته مرکزی کامال               
دستگير و يا به يکی دو نفر رسيد اما بعلت ارتباط               
گسترده باز توانست بالفاصله خود را بازسازی                  

فقط در سايه ارتباط غنی توده ای می توان با            .  کند  
اين سرعت نيروی از دست رفته را جبران کرد                  
درست است که ساختار تشکيالتی حزب توده نيز              
در حد تشکيالتهای سوسيال دمکرات اروپايی در              
حد سازماندهی انتخاباتی بود بطوريکه در مقابل                
کودتا وا رفت و نتوانست ادامه دهد چون اعتقادی              
به کسب قدرت و ساختن تشکيالتی در اين حد که                
بتواند بقول لنين از يک اعتصاب ساده تا قيام                         

بنابرين طبيعی بود    .مسلحانه را رهبری کند نداشتند      
 يکی از بزرگترين    ۵٧در دوره انقالب    .از هم بپاشد  

علل ضربات کاری نيروهای کارگری عدم ارتباط           
کارگری آنان بود اغلب تشکيالتها با نفی     –توده ای  

مشی چريکی بعنوان خط جدا از توده بعلت درک               
هنوز نتوانسته بودند از          )  تمام خلقی   (پوپوليستی    

اراده گرائی آنارشيستی جدا شوند و به تشکيالت                
که علی رغم   .اراده گرا رسيده بودند     –مبلغ  "  صرفا

جانفشانی ها و رشادت های زياد نتوانستند تشکل               
در ميان    )  اتحاديه ای       (های پايه ای و پايدار                

کارگران ساخته و کل جنبش کارگری را به طور               
سراسری به حرکت در آورند و مقاومت آنان را در        
مقابل تهاجم جمهوری اسالمی به دست آوردهای               
انقالب،  خنثی کرده و خود به حمله متقابل دست                  

بنابرين با اولين تکانها و حمله چون ريشه                  .بزنند
)طبقه کارگر       (اجتماعی در درون پايگاه خود                

البته اين مسئله نافی         .نداشتند براحتی فرو ريختند        

ساختارهای محکم تشکيالتی برای حزبی که می                
خواهد کسب قدرت کند نسيت، نيروی که می                        
خواهد از طريق قيام مسلح توده ای تمام ابزار                       
سرکوب را در هم بشکند نمی تواند به سطح مبارزه 

اما موضوع اين است که                 .تريديونی قانع باشد        
کمونيست ها بعنوان نمايندگان و سازماندهند گان               

نمی توانند از روی    "  کل اشکال مبارزه طبقاتی اوال    
در شرايط غير       "  اشکال سطح پايين بپرند ثانيا             

موقعيت انقالبی که هنوز توده ها درحالت عقب                   
نشينی هستذ پايدار ترين و سراسری ترين تشکل ،            

اما در شرايط ايران و        .  تشکل اتحاديه ای ميباشد        
" عموما)آمريکای جنوبی و التين              (مثل ايران          

تشکيالت سياسی و اتحاديه ای به هم تنيده و                            
بدون رهبری مخفی و ادامه کاری          .يکدست ميباشد 

فعاليت در اين تشکل های فوری از بين می رود                   
چون رژيمهای ديکتاتوری بعلت بحران شديد                       

اجتماعی تحمل کوچکترين تشکل مردمی           -سياسی
نمونه حزب کمونيست و حزب توده در        .  را ندارند   

تجربه تاريخی ايران نشان می دهد بدون تشکيالت           
، آنان در مبارزه اتحاديه        )  حزبی(سياسی کارگران 

توان حرکتی و ساختن     "  ای يا دنباله رو و يا اصال        
تشکل را ندارند و در صورت ساختن هم پس از                  
طی پروسه ای به ميزان زياد به بن بست می رسند            
چرا که بدون رهبری سياسی هم نمی توانند                             
سراسری شوند و هم به لحاظ از بين رفتن فاصله                
مبارزه سياسی و اقتصادی بعلت اينکه دولت بعنوان   
ابزار سرکوب خود بزرگترين قدرت اقتصادی                  

ميباشد و بنابرين به هيچ گونه تشکلی               )  کارفرما(
بنابرين فقط افرادی می توانند ادامه        .  رحم نمی کند   

کاری فعاليت در اين تشکل ها را داشته باشند که                 
توان مبارزه سياسی و همچنين تاوان آنرا پذيرفته              
باشند در شرايط کنونی در يک طرف ساختن                        
تشکيالتهای مخفی حرفه ای برای سازماندهی افراد       

کارگری در کارخانجات در هسته ها و             –سياسی  
سلولهای مخفی بعنوان پايه حزب و از طرفی از                 
اين طريق سازماندهی هسته های مخفی در                            
کارخانجات و مکانهای کارگری برای ايجاد اتحاديه       
های سرخ کارگری و ديگر مسايل کارگری از                    
الويت اساسی برخوردار ميباشد البته اين مسئله                   
نافی بررسی توازن قوا در صورت اعتالی انقالبی         
و عقب نشينی رژيم و حرکت انقالبيون کارگری و           
کمونيست برای ساختن علنی نميباشد اما در توازن           

برای اين  )  هفت تپه (موجود غير از جاهای محدود       
کار بايد از هسته ها و سلولها مخفی شروع کرد                   
يک مسئله مهم و حياتی در مورد تشکل های پايه                
ای کارگران رقابت شديد سرمايه داران اصالح                  
طلب و جهانی و همچنين سوسيال دمکراتها برای              
قبضه ی رهبری اين تشکل هاست،تا با محدود                     
کردن آنان به مبارزات صرف اقتصادی و همچنين          
وابسته کردن آنان به تشکل های سرمايه داری                     

تا )  سازمان جهانی کار و اتحاديه های زرد       (جهانی  
حزبی   -اين تشکل ها را در مقابل مبارزه سياسی              

سرمايه جهانی تجارب       .  طبقه کارگر قرار دهند         
گرانبهائی در اين موارد دارد از کشتار                                      
کمونيستهای بزرگ همچون روزالوگزامبورگ،              
تابيل در آلمان و تا کشتار کمونيستها در آمريکا و               
همچنين در دور جديد سازماندهی کودتاهای                          

مردمی در       –آمريکائی عليه جنبش کارگری                 
سراسر دنيا از طريق اين تشکل های زرد نمونه                 
عينی و غير قابل انکار است در دور جديد مبارزه             
که تشکل يابی طبقه کارگر از شرکت واحد شروع            
شده است بدون ساختن اهرم های هدايت مخفی                     
برای تشکيل اتحاديه های سرخ در همه عرصه                  

در صنايع بزرگ   "  های مساعد کارگری مخصوصا   
و سپس سراسری کردن آنان ازطريق اتصال به                 

صحبتی هم از تشکل واقعی         )  حزبی(بدنه سياسی     
برای اين کار بطوريکه         .کارگری نمی توان کرد        
کمونيستی اثبات می کند       –تجارب جنبش کارگری     

تمام فعاليت های  تريديونی بايد ازطريق هسته و                
سلولهای کمونيستی هدايت و سازماندهی شود بدون        
جمع آوری افراد پيشرو و جسور و آگاه به منافع                  
سياسی طبقاتی کارگران که آماده فداکاری برای                 
طبقه هستند و تربيت و آموزش آنان در تشکيالت               

سلولها و هسته های مخفی                 (سياسی کارگران         
به هيچ وجه نمی      )  کارخانجات و محالت کارگری     

توان از مبارزه طبقاتی آگاهانه کارگران صحبت               
بدون جهت سياسی طبقاتی همانطوريکه تمام         .  کرد

تجارب جنبش نشان می دهد کارگران به زايده های          
نظام سرمايه داری تبديل خواهند شد در شرايط                   
موجود با توجه به محوريت حرکات کارگری و                  
اعتصابات گوناگون بهترين شرايط برای ارتباط               
گيری و ساختن سلولهای مخفی درمحل کار و                       

 .زيست کارگران ميباشد

—————————————————————————————————————————————————————— 
و حزب رفرميستی توده     )  دوره رضاخان (در اين مورد توجه رفقا را جلب می کنيم به تجارب حزب کمونيست ايران                    ٢#

اتحاديه   – به بعد در تمامی شکل گيری و سراسر شدن و ايجاد مرکزيت و رهبری قوی در تشکلهای توده ای                        ٢٠در دهه   
سياسی تحت رهبری      –شورای متحده کارگری بعنوان سازمان سراسری اتحاديه ای                "  مثال.ای نقش اساسی داشته اند          

 ) هزار نفر عضو داشته است٣۵٠حزب سياسی 

 .فرصت را از دست ندهيم که فردا دير است

 
 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کار گر
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رشد و گسترش مبارزات خودبخودی طبقه کارگر            
و از طرفی بحران هويت طبقاتی آن به لحاظ                          

اتحاديه (و اقتصادی    )  حزبی(نداشتن تشکل سياسی     
از يک سو باعث پراکندگی و سراسری نشدن         )  ای  

مبارزه اين طبقه و از سوی ديگر بحران                                   
ايدئولوژيک و عدم ثبات ايدئولوژی پرولتری و                  
بنابراين غلبه افکار بورژوای و خرده بورژوائی و          

 -در نتيجه عدم شکل گيری يک آلترناتيو کارگری            
سوسياليستی بر ضد رژيم اسالمی و بر اين اساس             
جمع کردن اقشار دمکرات و زحمتکش ديگر دور            
پرچم و رهبری طبقه کارگر ميباشد بدين جهت علی 

 درصدی توده های ستمکش در       ٩٠رغم نارضايتی   
اجتماعی ،     -شرايط بحران های شديد اقتصادی             

فرهنگی بعلت حاکميت فاشيستی و قرون وسطائی            
کارگری نمی تواند به             -اسالمی قطب انقالبی          

آرايش و مبارزه طبقاتی سازمانيافته دست بزند به             
جرات می توان گفت در دوره های قبل شرايط                     
مبارزه اينچنين مهيا و آماده نبوده است، اما بدون                
رهبری طبقه کارگر بعنوان قطب اصلی سرنگونی         

پيروزی (وبرقراری حکومت آينده اين مسئله                       
از محاالت است و غير از سرخوردگی          )  کارگران

توده ای ، گرايش به قطب های ضد انقالبی، ضد                
مجاهدين، سلطنت   (کارگری وضدانقالب  مغلوب          

نتيجه ای ديگر نخواهد داشت     ...)ليبرالها و   –طلبان  
، در جامعه ای که اساس و کل هستی آن بر اساس               

 ميليون نفر کارگر     ٩/  ۵نظام سرمايه داری بر پايه      
 ميليون     ۴٠با خانواده های خود باالتر از                            (

بعنوان مولدين تمام نعمات و توليدات آن مطرح        )نفر
ميباشند و تضاد کار و سرمايه ماهيت اصلی آنرا                
تشکيل می دهد بدون سرکردگی و رهبريت طبقه               
کارگر بعنوان نيروی اصلی سرنگونی نظام و                     

سخن )شورائی(همچنين پايه اساسی حکومت آينده           
گفتن از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی حرفی           

 با آن   ۵٧پوچ و بی معنی است تجارب شکست قيام         
 شورايی کنترل     ١۶٠همه دستآوردهای عظيم مانند      

...)ترکمن،-کرد(کارگری ،خودمختاری خلق ها            
نشانگر اثبات   ...آزاديهای وسيع دمکراتيک و            

 موضوع باال بوده و نشان می دهد که تنها           
ضامن موفقيت انقالب آينده رهبری و سرکردگی               
طبقه کارگر بر اساس منافع وصف مستقل کارگران       

است غير ازاين ،    )  سوسياليسم  -حزب طبقه کارگر  (
طبقه کارگر بعنوان عامل اساسی تحول انقالبی                   
وتشکيل دهنده حکومت انقالبی به زائده و دنباله رو         

طبق .  اقشار و اليه های ديگرتبديل خواهد شد                    
اصول ماترياليسم تاريخی فقط طبقه کارگر است که        
قادر ميباشد به عمر نظام سرمايه داری در ماهيت             
امر پايان داده ، با ايجاد حکومت سوسياليستی در               

آن بعنوان   )  ديکتاتوری پرولتاريا  (  شکل شورائی  
بستر اصلی انقالب و در عين حال حافظ تمامی                    
دستآوردهای انقالب آينده در جهت خود حکومتی              

بقول .رفاه و سعادت عمومی حرکت کند       )  شورائی(
مارکس آزادی بشريت درگرو آزادی طبقه کارگر            
معنی می يابد درتاييد گفته های باال طيف گسترده               
ای از سوسيال دمکراتها وحتی سوسيال ليبرالها در         
حد حرف موافق اين نظرات هستند اما وقتی به                     
ايجاد حزب بعنوان ابزار واقعی و تنهاتضمين تحقق        
موفقيت روند باال می رسيم شروع به سنگ اندازی          

می کنند در حالی که طبق گفته مارکس حزب                        
خاص طبقه کارگربا گرد آمدن عناصر آگاه ،                        
پيشرو و جسور خود طبقه، بعنوان دسته متشکل                 
طبقه کارگرايجاد شده و پيروزی طبقه کارگر را                
امکان پذير می کند،اين سنگ اندازی و مخالفت با             
حزب خاص طبقه کارگر نشان می دهد که مخالفان           
حتی اگر خودشان فرياد بزنند که سوسياليست ،                   
مارکسيست ، کمونيست و انقالبی هستند دروغ می           
گويند چون کسانی که گفته های سريح مارکس را               

ايجاد حزب خاص و اولين وظيفه تسخير قدرت                (
قبول نمی کنند چگونه می توانند                    ...)  است و   

مارکسيست و کمونيست باشند؟ حال ببينيم علی رغم 
ادعاهای خودشان چرا نمی توانند مارکسيست و                 

البته .  کمونيست باشند و چرا سنگ اندازی می کنند        
در کليت ودليل اصلی مخالفت آنها بر اساس منافع             
طبقاتی بورژوائی و خرده بورژوائی قراردارد،                
برخی از آنها تشکيل حزب را فقط در شرايط                        

اتحاديه (اعتالئی می دانند، برخی مبارزه اقتصادی         
جدا می کند       )  حزبی(را از مبارزه سياسی         )  ای
جريانات دنباله رو و                   )بورزوائی-اکونوميستی(

بر خالف نظريه مارکسيستی حزب      "  جنبشی ها کال  
را از بيخ و بن نفی می کنند، ديگری،فرقه های                    

را قيم طبقه    )  بوروکرات  -تکنوکرات  (خود ساخته    
در حد   "  کارگر و حزب آن می نامند ، ونهايتا                    

پيشرفته ، عده ديگر با تاکيد بر شکست حکومت                 
شوروی و حاکم شدن بوکراتهای استالينيستی                        

آنرا وصل به وجود حزب کرده و                         "  مستقيما
خواستار انحالل فوری حزب پس از کسب قدرت              
می شوند، بايد از اين گروه سوال کردآيا، همين که            
کارگر تازه انقالب کرده و بالفاصله پس از انقالب           
در سايه شوراها به ظاهر کمونيست شده کل مسايل           
و مناسبات سرمايه داری حل شده است؟ آيا                             
بورژوازی مقاومت نخواهد کرد ؟ آيا بال فاصله                  
پس از پيروزی انقالب شوراها بدون ستاد انقالبی             
خود می توانند مقاومت بورژوازی را در هم                         

وتمامی اين جريانات      .بشکنند؟و دهها سوال ديگر        
غير پرولتری با سنگ اندازی و مانع تراشی در                 
مقابل تشکيل حزب طبقه کارگر بعنوان تنها ابزار             
ماديت تجمع و تشکل سياسی مبارزاتی طبقه کارگر        

به سدی در مقابل شکل گيری صف مستقل             "  عمال
 .طبقه کارگروآلترناتيوانقالبی کارگری می شوند

م                  اک ی ح ل د اصول ک ق ه ن ا ب ج ن ا دراي م
راف          ح وان ان ن ع ودب وج ای م ه اه دگ ردي ب

 :ازاصول پرولتری می پردازيم 
آگاهی سوسياليستی               -الف 

تراوشی از درون جنبش خودبخودی       
کارگرنيست بلکه علم بوده و از                   

وعلم را   .(خارج وارد جنبش ميشود       
 )بايد آموخت

مبارزه اقتصادی طبقه         -ب 
کارگرازمبارزه و تشکل سياسی آن          

 .جدا نيست
حزب خاص سياسی             -ج 

) اصطالح مارکس     (طبقه کارگر           
تجمع و تشکل بخش پيشرو  وشجاع         
خود طبقه کارگر ميباشد نه تجمع                

 .اليه های ديگر بجای کارگران 
اختراع طی کردن                  -د 

مرحله )  مرحله بندی انقالب                (
انقالب (بورژوائی طبقه کارگر                   

در جامعه سرمايه    )بورژا دمکراتيک 
داری تبديل کارگران به دنباله رو و          

 .زائده بورژوائی است
قبل ازتوضيح اين مسائل                            

 فقط با وجود حزب طبقه       بطوريکه يادآور شديم  
کارگر بعنوان اراده سياسی طبقه و تبلور تلفيق                    
آگاهی سوسياليستی  با جنبش مبارزه ای کارگری             

بر محور مبارزه طبقاتی در          )  جنيش خودبخودی  (
يک واحد کل و يگانه  است که طبقه کارگر با                        
وقوف به هويت طبقاتی خود در يک سنگر مشترک 

 -در تشکل های سياسی     (و يکپارچه متحدمی شود        
و بر عقب ماندگی ، پراکندگی ، و رقابت              )  صنفی

درونی واز خود بيگانگی که معلول نظام سرمايه               
داری است غلبه می کند و از طبقه ای در خود به                 
طبقه ای برای خود تبديل می شود و بعنوان قطب               
اصلی نابودی نظام سرمايه ديگر اقشار ستمکش را         
تحت رهبری خود در آورده و بصورت آلترناتيو               
در می آيد در غير اين صورت مبارزات اين طبقه             
از حد خواسته های صنفی پراکنده باال نمی رود و              
در صورت ارتقاع هم بعلت عدم تشکل سياسی                   

تحت رهبری سياسی اليه های بورژوای           )  حزبی(
 .قرار خواهد گرفت 

 اين طبقه علی رغم پايه              ۵٧بطورمثال در قيام         
اساسی سرنگونی رژيم ستم شاهی و تشکيل                           
شوراهای کنترل توليد به زائده ارتجاع فاشيستی                

 .اسالمی تبديل شد
ارعوامل                ن پس می توان گفت در ک
و           ي ات رن ت ری آل ي ده شکل گ ازدارن ب

 :انقالبی کارگرمانند 
شدت سرکوب ديکتاتوری           -الف     

 رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی
بدبينی تاريخی مردم بعلت               -ب     

 شکست انقالب
 ازخود بيگانگی -ج 
 رقابت درونی کارگران -د 

بحران سازی های مصنوعی و         -ت  
ق                ري م ازط اک اع ح ج ق ارت زري ت
کار سازی            ي تعطيلی کارخانجات ، ب

 ...و
از بين بردن امنيت شغلی به               -پ   

 چرا کمونيستها پيگيرترين مدافعين  طبقه کارگرهستند؟
 
 

 مروری بر انحرافات جنبش کارگری
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طريق قراردادهای موقت و سفيد                
 امضا

گرسنگی مصنوعی و وادار             -ل    
 ٢۴کردن زحمتکشان به دوندگی               

 ...ساعته برای لقمه ای نان و 
  مهمترين    درکنار اين پارامترهای بازدارنده     

عامل نبود حزب طبقه کارگراست که با بودنش می          
تواند عوامل بازدارنده باال را خنثی کرده و آنها را             

و بلعکس عوامل باال در عدم وجود حزب         .نابود کند 
تشديد شده باعث تشديد نا اميدی و انحراف می شود          
ولی در صورت وجود حزب عوامل باال با ارائه                 

سياسی در فرصت شکل گيری           –پالنترم انقالبی     
سريع قدرت جبهه انقالب خواهد شد و روند نابودی         
بحران هويت را تسريع خواهد نمود و جنبش را به            

يادآوری اين نکته      -١پيش خواهد راند و همچنين          
در مورد تمامی جريانات غير کارگری حايز                        
اهميت اساسی است که همه آنها از درک و عمل به           
اين اصل مانيفيست کمونيست که وظيفه عاجل و                
فوری طبقه کارگر کسب قدرت سياسی می داند                   

چراکه  موجوديت خود آنها      .عاجز و شرمنده هستند    
انعکاس منافع بورژوازی و خرده بورژوازی از               

تکنوکراتها ،بوروکراتها    (اليه های گوناگون و                
در درون طبقه        ...)،خرده بورژوازی جديد و                

کارگر هستند که با نام مارکسيسم يا کمونيسم ،                      
مبارزه و  .خود را استتار کرده اند      ...  سوسياليسم و   

داللی سرمايه داری      -درگيری آنان با سيستم انگلی      
اسالمی از حد رفرمهای کوچک و بزرگ باالتر                

بنابراين لزومی به داشتن برنامه و تشکيالت       .نيست  
برای سرنگونی رژيم اسالمی نمی       )  حزب(پوالدين

بينند و از اين جهت هم نيازی به ارتباط گيری با                  
بدنه کارگری و زحمتکشان نمی بينند و سعی دارند           
هر گونه ارتباط جدی را با علنی گری برای رژيم              

چرا که وقتی می خواهيم در چهارچوب              .رو کنند  
مشکالت را حل کنيم يا             )  رفروم(رژيم موجود       

فراتر از سرمايه داری نرويم ديگر لزوم و                              
به قول لنين به         (  احتياجی به حزب طبقه کارگر          

حزبی که هم يک اعتصاب را سازمان دهد و هم                  
يک قيام سراسری را عليه سرنگونی رژيم و                        

  -٢يادآوری  .  نداريم  )   سرمايه داريسازماندهی کند  
اين نکته که تمامی اين جريانات با توجه به عدم                    
اعتقاد به سرنگونی رژيم و کسب قدرت سياسی                  
مروج انحالل طلبی در جنبش کارگری بوده و با                

با تشويق  (  هر گونه ساختار سياسی عملی و جدی          
مخالفت شديد  )مستقيم و غير مستقيم رژيم اسالمی           

دارند بهترين بهانه آنها احزاب بوکراتيزه شده                      
کمونيست سابق است که يکی حزب را از شکل                   

جدا می کند   )شورا(ديگر از سياسی    )  اتحاديه(صنفی
سياست "  اينکه در جامعه سرمايه داری که کامال             

ايدئولوژی و خودبيگانگی سرمايه حکم می راند با           
" نفی حزبيت يعنی شکل سياسی طبقه کارگردقيقا              

ايدئولوژيک سرمايه را تقويت می           -قدرت سياسی 
کنند از ماهيت بورژوائی اين جريانات ناشی                         

 .ميشود
با اين توضيح به چهار محور اصلی                        
انحرافات موجود در جنبش کارگری می             

 :پردازيم
آگاهی سوسياليستی بخودی         -الف    

خود نمی تواند وارد جنبش کارگری        
شود و بايد ازبيرون آورده شود                   

چون آگاهی سوسياليستی علم است         (

 ) :بايد آن را آموخت
 تا حاال چگونگی          ز بدو پيدايش مارکسيسم        ا

ارتباط جنبش سوسياليستی با جنبش خودبخودی                  
کارگری متدو شيوه برخورد به اين مسئله از پايه               

بنيان .  ای ترين مسايل جنبش کارگری بوده و هست        
گذاران مارکسيسم در برخورد با اين مسئله هميشه           
برخورد ديالک تيکی بر پايه وحدت ضدين اين                    
وجه از يک پديده را در نظر داشته و آنرا مکمل                  
ذاتی يکديگر که يکی بدون ديگری به انحراف                     
کشيده ميشود دانسته اند تاکيد يک جانبه بر جنبش               
خودبخودی به دنباله روی ، تاکتيک پروسه ،                        

منجر شده و از طرفی     ...  اکونوميسم ، برنشتانيسم و   
تکيه يکجانبه بر جنبش سوسياليستی به سکتاريسم             

منجر ميشود مارکس    ..  ،آنارشيسم ، آوانتوريسم و       
و انگلس در مانيفيست کمونيست بااصطالح بخشی          
از ايدئولوگهای بورژوازی که به درک تاريخی کل         

بر .جامعه رسيده و به صف پرولتاريا می پيوندند              
جدائی و در عين حال پيوند اين دو بخش تاکيد                        
داشته اند گرامشی از دو جنبش خودبخودی و                        
آگاهانه و چگونگی ولزوم ارتباط آنها صحبت کرده         

چه بايد   (است لنين کبير در کتاب ارزشمند خود                 
پايه و اساس کتاب را بر ثبات ماهوی رابطه            )  کرد

اين دو بخش گذاشته و ثابت کرده است که بدون                   
تئوری انقالبی،عمل انقالبی غير ممکن است و                   
بدون آگاهی سوسياليستی جنبش خودبخودی نمی               
تواند از حد ترديونی آن باالتر برود و بر اين اساس 
به دو سازمان اشاره کرده سازمان کارگران که                   
معادل سازمانهای توده ای کارگران که حتی                          
المقدور گسترده تر و علنی تر ميباشد و سازمان                  
انقالبيون حرفه ای بر اساس ايمان به آگاهی                           
سوسياليستی ستون اصلی پايداری مقاومت و ادامه          
کاری مبارزه و عنصر آگاهی سوسياليستی و شعور  

تبليغات همه جانبه       (سياسی کارگران بر مبنای              
که در تمامی اين پروسه ها مبارزه  -ميباشد )سياسی

پرولتری و       -انقالبی بين مارکسيسم انقالبی                   
اکونوميست (راست   "  جريانات چپ و مخصوصا        

دنباله رو بعنوان ستون پنجم بورژوازی ادامه داشته  
در )الساليست و برنشتانيسم       (است مبارزه عليه            

برنشتاين (درون حزب سوسيال دمکرات آلمان                  
پايدار که می گفت جنبش        -پدربزرگ آقای حکيمی    

تا )  و هدف هيچ چيز         )  خودبخوديسم(همه چيز       
اکونوميستهای روسی و تا علنی ترين سينه چاکان             

پايدار گرفته تا تروتسکيست        -خودمان از حکيمی      
ها وطنی و آذرين ها وجريانات طيف حکمت که                 
چهره شدن و چهره سازی را اصل مبارزه خود                   

باب رقابت  )  چهره شدن (قرارداده اند و با اين تز           
غير اصولی و در حد حماقت آميزوشکل پليسی در           
ميان خود وديگر فعالين کارگری ادامه داده و علنی          
گرايی را درحدی به اوج رسانده اند که سرمايه                   
داری و جمهوری اسالمی از عوامل خود چنين                   

چهره (ما می گوييم اين تز              (  انتظاری را ندارد     
سازی و چهره شدن ضد مارکسيستی و ضد                            
کارگری است چون باعث رقابت ناسالم ميان                        
کارگران و فعالين کارگری می شود مارکس می                
گويد حزب خاص طبقه کارگربايد رقابت بين                        
کارگران رااز بين ببرد در حالی که تز اين طيف                
خالف نظرمارکس را تبليغ می کند بنابراين غير                

در مجموع تمامی اين طيف ها و ) مارکسيستی است
جريانات با نفی مستقيم و غير مستقيم آگاهی                            
سوسياليستی بعنوان رهائی و نه ادامه جنبش                         
خودبخودی و تنزل آن تا حد تراوش از جنبش                        
خودبخودی و بنابرين تقديس شرايط بورژوائی                   
. خدمتی به نظام سرمايه داری کرده و می کنند                    

چرا که بقول لنين کبير در شرايط تسلط مناسبات                

. سرمايه داری سوال فقط به اين گونه مطرح است  
يا ايدئولوژی سوسياليستی و يا ايدئولوژی سرمايه            

غير از اين و     )درمورد سياست هم همينطور    (داری  
تنزل آن تا حد خودبخوديسم کارگری پرستش                        
. شرايط بورژوازی و کمک به بقای آن ميباشد                    

طبقه کارگر فقط در سايه آگاهی سوسياليستی که از          
طريق بقول مارکس و انگلس ايدئولوگها بورژوازی 
که به طبقه خود خيانت کرده و به درک جنبش کل              

به )  سازمان انقالبيون حرفه ای     (  جامعه رسيده اند    
خود آگاهی انقالبی در جهت درهم شکستن ماشين             
دولتی سرمايه داری و برقراری حکومت                                
خودکارگران می رسند درغير اين صورت نمی                
توانند بخودی خود از رقابت درونی و پراکندگی و            
تفرقه نجات يابند و درانقياد بورزوازی در جا                       
خواهند زد بطورخالصه نتيجه عملی پرستش جنبش 
خودبخودی کارگری و تنزل آگاهی سوسياليستی               
بعنوان علم رهائی و شناخت شرايط رهائی عدم                  
شکل گيری سازمان رزمنده کارگری براساس                    

انقالبی با تشکيالت پوالدين و با             -پالتفرم سياسی  
انضباط که کل طبقه را با شناخت موقعيت دشمن و           
نزديکترين متحدين خود و راه های ممکن مبارزه              

بعبارت ديگر  .  در جهت کسب قدرت هدايت می کند      
طبقه کارگر فقط در صورت آگاهی سوسياليستی               
می تواند به لزوم سرنگونی رژيم حافظ نظام                         
سرمايه داری بقول مانيفست کمونيست بعنوان                     
وظيفه عاجل خود برسد و اين کار فقط با وجود                     

(حزب(تشکيالت سياسی خاص خود طبقه            بقول ) 
ودر شرايط ديکتاتوری بورزوازی با               )  مارکس

تشکيالت و انضباط فوالدين بعنوان ستاد رهبری              
ارتش سياسی پرولتاريا می تواند به ماديت درآيد                
درغير اين صورت دنباله روان جنبش خودبخودی          
اين نوکران بی جيره و مواجب سرمايه مثل                            

پايدار کوچکترين اعتقادی در                              -حکيمی
حرف،حرکت و تشکالت برای عمل به وظيفه                     
اصلی بقول مانيفست کسب قدرت ندارند و نمی                   
توانند هم داشته باشند چرا که اين مسئله با قبول                    
آگاهی سوسياليستی که از بيرون بايد وارد اين                      

که بايد  )از طريق انقالبيون حرفه ای        (جنبش شود    
آگاهانه ، برنامه ريزی شده ، با انضباط انجام شود             
و همچنين قبول نتايج و زحمات و جانبازيهای آن                

اگر از اين مزدوران بی جيره        .  صورت می گيرد     
و مواجب سرمايه که در نبود يک حزب پرولتری             
مخفی و قوی سياسی پز مبارزه می دهند و افرادی            
ساده دل و خام را از ميان کارگران فريب داده دور            
خود جمع کرده اند و مورد سوء استفاده قرار می                
دهند، بگذريم به دوستان و رفقای مانند                                       
تروتسکيستها و ايرج آذرين می رسيم که به شکل              
های بی بو و خاصيت نه سياسی نه صنفی علنی و              
جدا از توده و تجمع دهنده تکنوکراتها و                                      
بوروکراتهای  خرده بورژوا مانند کميته های                       

... پيگيری ، هماهنگی ، شورای همکاری ،کانون و       
دخيل بسته اند چرا که اعتقادی به تشکيالت                             
انقالبيون حرفه ای که بايد بعنوان تجسم پايداری ،             
بقا و ادامه کاری مبارزه ، تشکل، آگاهی                                   
سوسياليستی بر اساس تبليغات و افشاگريهای                       
سياسی و سازماندهی هسته ها و سلولهای                                
کمونيستی در محل کارو زندگی خود کارگران                    

مازيار رازی نظرات لنين در مورد نفوذ              .  ندارند
يا بدون تئوری      (  آگاهی سوسياليستی از بيرون            

انقالبی عمل انقالبی نمی تواند وجود داشته باشديا             
بقول مانيفست بخشی از ايدئولوگهای بورژوازی که   

را اشتباه   )به درک کل جنبش اجتماعی رسيده اند              
سازمان (بنابرين لزومی هم به سازمانی         .  می داند  

که اين وظايف را انجام بدهد       )   انقالبيون حرفه ای    
در نتيجه دست به دامان شکل های                   .  نمی بينند   
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بورزوائی می شود و خودشان را با پند و اندرز                   
 ..باش تا دولت اقبالت بدمد. مشغول می کنند

مبارزه اقتصادی طبقه کارگر          -ب   
 :از مبارزه سياسی آن جدا نيست 

اگر کسب قدرت سياسی وظيفه عاجل و فوری                     
و تمامی   )  مانيفست کمونيست  (کمونيست ها است        

وظايف ديگر بايد در اين راستا تنظيم و برنامه ريز          
شود و اين ايده بزرگترين تالش مارکس در                            

بر )  بند کسب قدرت سياسی    (انترناسيونال اول بود     
اين اساس مارکس و انگلس در اغلب نوشته های                
خود برای آزادی طبقه کارگر تشکل و مبارزه                      
سياسی و اقتصادی اين طبقه را همسو و در                             
راستای هم دانسته و مرزی اساسی و غير واقعی                
بين آنها قائل نشده اند اگر در نظر آنان کسب قدرت           
و خرد کردن ماشين دولتی وظيفه آنی و فوری                     
طبقه کارگر تلقی شده، اتحاديه های کارگری                         

سراسری کارگران     –بعنوان شکل های توده ای            
بقول مارکس همان نقشی را در انقالب بازی می                
کند که کمون شهرهای بورژوازی در انقالب                       
بورژوازی بازی کردند آنان اتحاديه را مدرسه                   
انقالب در جهت نابودی نظام سرمايه داری دانسته           

انگلس در پرورش حزب    "  اند مارکس و مخصوصا   
سوسيال دمکرات آلمان بعنوان بهترين حزب خاص        

و تجمع آگاه ترين و        )  اصطالح مارکس (کارگران  
پيشروترين و متشکل ترين بخش طبقه کارگر آلمان         
در ترکيب و تطبيق با اتحاديه های کارگری بعنوان          
پايه توده ای آن تالش خستگی ناپذير انجام داده اند             
آنان در عين حال تحت هدايت درآوردن اتحاديه                  
های کارگری توسط حزب در مقابل اتحاديه های                
زرد سرمايه داران و کليسا تاکيد کرده اند و در                     
مقابل هر گونه گرايش استقالل طلبانه غير سياسی            

جنگيده اند و اين دو بخش          "  اتحاديه شديدا )السالی(
را تحت رهبری سياسی حزب جدائی ناپذير دانسته          
اند و تاکيد ورزيده اند که اتحاديه های کارگری                    

در "  بعنوان سازمان توده ای کارگران بايد و حتما           
خدمت  اهداف انقالبی سياسی طبقه کارگر در                      

لنين کبير هميشه در استفاده از        .  حزب قرار گيرد     
تجارب جنبش جهانی و تطبيق انقالبی آن در                          

دمکرات آلمان را      –شرايط روسيه حزب سوسيال       
از هر لحاظ مورد بهره برداری انقالبی قرار داده              

تاکيد می کند در آلمان سه نوع                   "  و مخصوصا   
اتحاديه کارگری هستند آنهايی که تحت نفوذ سرمايه        
داران و کليسا هستند و در خدمت و تحت تسلط                     
سياسی بورژوائی می باشند در مقابل اتحاديه های            
قدرتمندی که تحت نفوذ سياسی و معنوی حزب                   
طبقه کارگر قرار دارند و توسط آن رهبری                            

لنين بر خالف آقای ثقفی و همپالگی های               .ميشوند
وی چون بعنوان يک مارکسيست وظيفه اوليه                      
پرولتاريا را کسب قدرت سياسی می داند بنابرين               
مبارزه طبقه کارگر برای بهبود شرايط خود                          
وفروش بهتر نيروی کار را بعنوان جزئی در                       

سياسی طبقه کارگر        –خدمت کل منافع انقالبی            
قرار می دهد و عين مارکس و انگلس با هرگونه                 

اکونوميسی باصطالح استقالل     –نظر اپورتونيستی   
اين بخش مخالفت کرده مبارزه برای رفرم را در               
خدمت انقالب قرار می دهد بقول مارکس و انگلس           
اتحاديه ها را مدرسه انقالب می داند که بطور                       
نمونه در انقالب اکتبر و تدارک قيام مسلحانه                        
اتحاديه های  کارگری بعنوان بسيج و پشت جبهه                
قيام اساسی ترين کارها را انجام دادند البته تاريخ،             

در .  تاريخ مبارزه اين دو ايدئولوژی بوده و هست            
آن زمان هم پدربزرگ جنبشيهاواکونوميست های             

...) پايدار ،ثقفی و               –آقايان حکيمی    (خودمان     
بودند که يکی، با شعار        ...برنشتاين و اکونوميستها   

جنبش همه چيز و هدف هيچ چيز و ديگری، يک                
کپک اضافه کردن به حقوق کارگر به هزارخواست    

می ارزد عين فرزندان خود عمل می         )سياسی(کلی  
کردند بقول لنين ماهيت اپورتونيسم در همه جا يکی     

شما نوشته  .  بوده فقط شکل بروز آن فرق می کند            
پايدار و ثقفی را ورق بزنيد و آنرا با            -های حکيمی 

اپورتونيستها آلمانی و اکونوميست ها و انحالل                   
 طلبان روسی مقايسه کنيد چقدر نزديکی می بينيد؟ 

پايدار با حزبيت ،چسبيدن به              –ضديت حکيمی      
صنفی   –دستمزدها و خواستهای بورژوای                       

کارگران و استقالل تشکل های سياسی و صنفی از           
را با اپورتونستهای جهان          )  آقای ثقفی   (  يکديگر

آلمان و اکونوميستها و انحالل طلبان            "  مخصوصا
روسی مقايسه کنيد موبه مو منطبق بر يکديگر                     

مثل اينکه تاريخ تکرار شده است از اين                 .  هستند
مزدوران سرمايه بايد سوال کرد آيا در شرايط                     

ايدئولوژيک نظام سرمايه داری و         –تسلط سياسی    
از طرفی رقابت درونی ،خود بيگانگی                                      

طبقه کارگر اين طبقه بغير از تشکل        ...  ،پراکندگی  
ايدئولوژيک از طريق آگاه ترين و                              -سياسی

پيشروترين و جسورترين بخش طبقه خود می تواند         
ايدئولوژيک درآيد    –از زير نفوذ اين تسلط سياسی        

آيا وقتی سياست و ايدئواوژی سرمايه حاکم                     !!؟
ميباشد می توان بدون رهبری سياسی حزب طبقه              

 کارگر بر اتحاديه ها از اين نفوذ جلوگيری کرد؟ 
دشمنی آشکار اين اپورتونيستها با         
تشکل سياسی بقول مارکس حزب            

 خاص پرولتاريا در چيست؟ 
آيا ميشود خود را مارکسيست ناميد        
و اعتقادی به اصول پايه ای آن                   

) مانيفست(يعنی کسب قدرت سياسی     
 !بعنوان وظيفه عاجل نداشت؟

آيا حکيمی و يا کليه اين تئوريسين های بورژوائی             
نظرات مارکس را در مورد حزب ،کسب قدرت                

 نمی دانند؟
آيا دشمنی آشکار آنان با لنين کبير که با به به و چه              
چه سرمايه جهانی وحکومت اسالمی انجام می                   

 !گيرد تصادفی است؟
بطوريکه گفته شد بقول لنين بزرگ شکل                                 
اپورتونيسم فرق می کند ماهيت آنان يکی است و                
آن انعکاس منافع بورژوائی در درون طبقه کارگر           

و بعنوان ستون پنجم سرمايه عمل کرده و               .ميباشد
بدون وجود آنان فريب طبقه کارگر و انقياد سياسی           

بی خود نيست . ايدئولوژيک وی غير ممکن است –
جمهوری اسالمی به جناح های درونی خود رحم               
نمی کند ولی اپورتونيستهای را نه تنها تحمل می                
کند بلکه آنها را پرورده  و بزرگ می کند چرا که               

 –به نقش تاريخی اين نيروها در انحراف فکری                
انقياد "  سياسی کارگران،تنزل مبارزات آنان و نهايتا     

سياسی اين طبقه بعنوان نيروی اصلی سرنگونی               
جمهوری اسالمی می داند اين         .  نظام واقف هستند    

خائنين به طبقه کارگر بدون دريافت کوچکترين                 
مبلغ وظايف تاريخی خود را عين تمامی                                   
اپورتونيستها در درون طبقه کارگر انجام می دهند           
اما بر ما کارگران پيشرو و آگاه هست که صف                    
خود را از اين دشمنان جدا کرده و در جهت ارتقاع            

طبقاتی خود در جهت تشکيل حزب خاص           -سياسی
خود بر اساس منافع مستقل و طبقاتی عمل کنيم و با          

دمکراتيک تمامی         –ارائه پالتفرم انقالبی                   
زحمتکشان را در جهت سرنگونی حکومت اسالمی       
زير پرچم طبقه کارگر گرد آورده و حکومت                        

 .شورائی خود را برقرار سازيم

اهميت تاريخی انقالبی طبقه             -ج    
کارگر و حزب سياسی طبقه کارگر          
متشکل از بخش آگاه و پيشرو خود            
کارگران است نه افراد و اليه های             

 :غير کارگری 
تکيه مارکسيسم برعلم کمونيسم بعنوان علم رهائی           

خلق ، مردم يا بشريت و               "  پرولتاريا و نه مثال        
همچنين مشروط کردن آزادی بشريت به آزادی                  

و از طرفی تاکيد اينکه طبقه           )  مارکس(پرولتاريا   
کارگر بايد هژمونی خود را بر ديگر اليه های                      
تحت ستم بورزوازی اعمال کرده و آنها را زير                   
رهبری خود بگيرد چرا که بقول مارکس آزادی                  
فقط در مورد طبقه کارگر است که آزادی کل                         

خرده (بشريت ميباشد و اقشار ستمکش ديگر                        
فقط از اين جهت انقالبی     ...)دهقانان و     -بورژوازی

هستند که موقعيت خود را از دست داده و در                          
مانيفست (شرايط پرولتاريا قرار می گيرند                             

و بنابراين طبقه کارگر بايد حزب خاص       )  کمونيست
همه و همه در        )  مارکس(خودش را داشته باشد           

تحليل مارکسيستی نشانگر اهميت تاريخی انقالبی            
اجتماعی   –پرولتاريا بعنوان عامل تغيير بنيادی              

نظام سرمايه داری و برقراری ديکتاتوری                             
ديکتاتوری پرولتاريا را مارکس      (پرولتاريا ميباشد    

بدين لحاظ  )  بزرگترين کشف تاريخی خود می داند        
وجه تمايز کارگران با ديگر طبقات در اين است که    
در سطح جزئيات رويدادهای تاريخی باقی نمی ماند  

تحت تاثير آنها به پيش نمی رود بلکه                "  و صرفا  
طبقه کارگر ذات و ماهيت نيروهای محرکه تاريخ            
و عامل اساسی در روند تکامل اجتماعی است                      
مهمترين برتری پرولتاريا نسبت به بورژوازی آن          
است که می تواند با تکيه بر آگاهی سوسياليستی                  
جامعه را به مثابه يک کل منسجم و بر اساس                         
محور آن يعنی مبارزه طبقاتی بررسی کرده و                     
سپس با عمل انقالبی خود آنرا دگرگون سازد بر                 
خالف اليه های غير کارگری تنها در طبقه کارگر            
است که تئوری و عمل با هم انطباق ديالک تيکی                

 .می يابند
ايدئولوژيک و     -اما در شرايط نبود حزب سياسی          

طبقاتی کارگران از يک طرف افکار و انديشه                     
حاکم بورژوازی و خرده بورزوازی هر تاکتيک              
غير اصولی يا فاقد اصول پرولتاريا ،ماترياليسم                

)غير طبقاتی (تاريخی را تا حد ايدئولوژيک صرف    
تنزل می دهد و کارگران را به شيوه های مبارزه                
بورژوازی و يا خرده بورژوازی واداشته و او را             

احزاب (از بهترين نيروهای خود محروم می کند               
و از طرفی تلفيق آگاهی           )  فرقه ای خود خوانده        

سوسياليستی با جنبش کارگری به داليل چند با                      
 : مشکالت عديده روبرواست

با توجه به عدم ارتباط شفاف اقتصادی در          -"اوال
جوامع عقب مانده سرمايه داری مثل ايران آگاهی             
طبقاتی بنا به ماهيت خود نه می تواند به روشنائی              
کامل برسد و نه بر رويدادهای تاريخی تاثير                          

زيرا جامعه تقسيم شده به گروه            .  آگاهانه بگذارد     
بندی های اجتماعی گوناگون به علت عدم قطب                   
بندی کامل طبقاتی به نحوی سازماندهی شده است             
که در ساختار اقتصادی و عين آن عناصر                               

پيوند جدائی   )  اقتصاد خرد و حاشيه ای       (اقتصادی  
در چنين  .  دارند  ...  ناپذيری با عناصر سياسی و          

اوضاعی ريشه دولت در زندگی واقعی جامعه                     
سست ميشود و بنابرين بر روند آگاهی طبقاتی تاثير  

 . معکوس می گذارد
در جامعه بورژوای که مناسبات               ":ثانيا
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  سرمايه       )اصطالح مارکس  (شئی وارگی      
داری به صورت محيطی طبيعی جلوه گر می شوند         
و جامعه و فرآيند تحول آن در آگاهی انسانها به                     
. صورت امری متحد و يکپارچه در نمی آيد                          

پراکنده و شکل کثرت چيزها و نيروهای مستقل از           
اين مسئله پايه       (يکديگر را بر خود می گيرند                   

 ).بورژوائی افکار پست مدرنستی است
برجسته ترين اختالف سطح در                  ":ثالثا

آگاهی کارگران که بيشترين پيآمدها را به           
 دارد جدائی مبارزه اقتصادی از مبارزه                  همراه

سياسی است ، منافع بی واسطه و عناصر منفرد                  
اقتصادی هنگامی انقالبی می شوند که بطور عينی           

مبارزه (و آگاهانه به فراسوی جامعه سرمايه داری          
گذر کنند و به عنوان        )  برای انقالب و سوسياليسم     

)کسب قدرت (جزئی از کليت جريان تحول انقالبی        
در آميزند  )  کل(در نظر گرفته شده و با آن مجموع          

و هدف نهائی        )  مبارزه اقتصادی   (و بين آنها            
پيوند برقرار ميشود طبقه کارگر در           )  سوسياليسم(

مبارزه اقتصادی خود فقط و تنها از خود، آن هم                   
بطور ناقص در حد رشته ای صنفی شناخت بدست           
آورد و بقول مانيفست نمی تواند به درک تاريخی               
کليت جامعه برسد بدين جهت فقط بر اساس تشکل             
سياسی طبقه کارگر بر محور درک کلی از کليه                  

می )  که در حزب قابل تحقق است      (طبقات و دولت    
تواند در پی نشانه های پراکنده فرآيند اقتصادی                    
وحدت اين فرايند را در جريان مبارزه و اتصال با             
مبارزه سياسی به تحول کل نظام اجتماعی کشف                
کرده و در سايه آگاهی سوسياليستی به خودآگاهی              

 .طبقاتی برسد
 -جنسی  -اليه بندی اختالفات فنی        ":رابعا

 کارگران و همچنين رقابت   ...ملی و نژادی    
 -درونی طبقه کارگر فقط در سايه تشکل سياسی                

حزبی طبقاتی کارگران در مقابل تمامی                                    
سرمايه در عينيت و بستر مبارزه طبقاتی              .اردوی

می تواند از بين رفته و جای خود را به وحدت                       
مسائل ديگر باعث ميشود تا . سياسی بدهد –طبقاتی 

آگاهی (زمانيکه کارگران به آگاهی سوسياليستی               
دست نيافته و ماهيت نظام سرمايه          )طبقاتی راستين 

را آشکار نساخته وبقول مارکس در حزب خاص               
خود متشکل نشده اين طبقه در شرايط بهره کشی                

نقد می کند   "  درجا زده وشئی وارگی نظام را صرفا      
و در نتيجه بطور منفی از ضد خود فراتر می رود             
و اگر اين نقد از حد نفی صرف جنبه هائی از                         
سرمايه داری فراتر نرود و بويژه اگر کليت نظام               
را در بر نگيرد حتی به برتری منفی هم دست نمی             
يابد بنابرين تشکل سياسی کارگران در حزب خاص    

کلی از جامعه و          –خود براساس درک تاريخی           
طريقه سرنگونی و نحوه قدرتيابی و حاکميت آن                 
دارای اهميت حياتی و تاريخی و انقالبی برای طبقه 

با توجه به موارد باال  اساس يک                 .کارگر ميباشد  
 حزب کارگری چه مشخصاتی بايد داشته باشد؟

بطور خالصه يک حزب کارگری بر اساس تلفيق             
وحدت ديالک تيکی جنبش و آگاهی سوسياليستی با           
جنبش مبارزاتی کارگری بر محور مبارزه طبقاتی          

 دو اصل مهم مارکسيستی     بوجود آمده و       
 : را محور خود قرار می دهد 

 ها ميسازد ،        تودهتاريخ را        -الف   
انقالب کار توده هاست و يا آزادی             
 .کارگران بدست خودشان ميسر است

جنبش خودبخودی کارگر بدون       -ب  

آگاهی سوسياليستی نمی تواند پيروز       
و اين آگاهی خودبخود نمی تواند با جنبش            .  شود

کارگری پيوند يابد و فقط بايد از بيرون از طريق                
بقول مانيفست توسط ايدئولوگهائی که به نابودی                 
نظام سرمايه داری و درک تاريخی کل جامعه                      
رسيده اند به ميان طبقه کارگر برده  شود اين                          

وحدت  )خودبخوديسم و آگاهانه  (تناقص ديالک تيکی    
ضدين دو وجه از يک پديده ميباشند که در شرايط              
مساعد مولد حزب طبقه کارگر می گردند بعبارت             
ديگر ايدئولوگهائی که بقول مانيفست کمونيست در          
ضديت با جامعه سرمايه داری به درک کليت                        

جنبش سوسياليستی يا      (تاريخی جامعه رسيده اند           
انقالبيون حرفه ای مثل خود مارکس و انگلس                       
دراتحاديه کمونيستها و يا حزب سوسيال دمکرات             
آلمان ،گروه آزادی کار در روسيه در تشکيل حزب         

 نفر در ايران برای      ۵٣سوسيال دمکرات روسيه ،      
در نزديکی و    ... )تشکل حزب کمونيست ايران و         

بقول لنين نيروی انقالبی      (  تلفيق با جنبش کارگری     
را با    )جنبش و آگاهی سوسياليستی         )(کل روسيه       

جنبش مبارزاتی کارگران در يک واحد کل به هم               
پيوند دادند تا حزب متولد شود يا در نظر مارکس و           
انگلس آنهايی که به درک تاريخی کل جامعه رسيده         

بعنوان مکمل و      )سازمان انقالبيون حرفه ای       (اند   
نقطه عطف تاريخی در اتصال با جنبش مبارزاتی            

مانيفست (کارگری از طريق پالتفرم انقالبی                         
کمونيست که مارکس و انگلس آنرا برنامه حزب                

در جهت درهم شکستن       )  طبقه کارگر می دانستند      
ماشين دولتی و کسب قدرت سياسی و نجات کل                   

حرکت می کنند تاکيد تمامی بنيان          )مارکس(جامعه  
گذاران بر اتصال با جنبش مبارزاتی کارگران از              
طريق عناصر پيشرو و تشکل های پايه ای و توده             

با عناوين اينکه       )سازمان کارگران   (ای کارگران       
يا آزادی  )  مانيفست(طبقه کارگر قيم احتياج ندارد          

مرزبندی با  "  کارگران بدست خودشان است، دقيقا       
جريانات خرده بورژوای بالنکسيتها و بورکراتهای       
قيم مآب که اراده يک عده افراد جدا از توده را                      

تاکيدی بجا و انقالبی       .  اراده کل طبقه می دانستند        
اکنون نيز عين همان مسئله به نوعی ديگراز            .  بود

تکرار )احزاب خود خوانده        (اشکال اپورتونيسم         
 !!ميشود

آيا اين شبه فرقه های مرکب از يک عده                                   
بوروکرات که خودشان به خود لقب حزب                               

(کمونيست داده اند             کومله ،حزب کمونيست        . 
کارگری با جرگه ها صدگانه خود که هر روز يک              

توانسته اند بقول مارکس و              )  حزب می سازند      
انگلس بعنوان مکمل جنبش کارگری به صف                      

  !!پرولتاريا بپيوندند؟
و يا بقول لنين بعنوان سازمان انقالبيون حرفه ای           
با کل جنبش مبارزاتی  کارگران در يک واحد کل                 

)سازمان کارگران   (از طريق تشکل های توده ای         
و حرکات مبارزاتی آنان به توسط هسته های                       

به )  پايه های اصلی حزب     (کارخانه ای و محالت        
 هم پيوند بخورند؟ 

نگاهی به جنبش کارگری که علی رغم پتانسيل                    
باالی آن نا آگاهانه ،خودبخودی و پراکنده عمل می           

دل .  کند جواب منفی به دو سئوال باال می دهد                     
خوش کردن اين بوروکراتها به بوروکراتهای مثل           
خودشان در داخل ايران و گزارشات ژرناليستی از         
حوادث کارگری که حتی از گزارشات سلطنت                   
طلبان و فعالين حقوق بشر هم عقب مانده است ،                  
نشانگر جان سختی قيم مآبی آنان و برخورد اراده              
گرايانه آنان در توجيه بی فعلی و اختگی شان                        

 .است

اگر حزب طبقه کارگر بعنوان بخش متشکل، آگاه ،          
احزاب ٠و پيشرو و جسور طبقه کارگر ميباشد                   

مانند بلشويک ، حزب سوسيال دمکرات آلمان در             
دوره مارکس و انگلس ، حزب کمونيست فرانسه               

که بعنوان تجسم اراده ...)در دوران جنگ جهانی و 
طبقاتی آن کل طبقه را از طريق تشکل              –سياسی  

...) اتحاديه، سنديکا ، تعاونی ها و          (های توده ای     
در سطوح مختلف تحت هدايت و رهبری خود بر               
محور مبارزه طبقاتی در جهت اهداف سراسری و           
برنامه ای خود هدايت کرده و از طريق انقالب                    
کارگری و سرنگونی نظام سرمايه داری آنان را به         

 .قدرت می رساند
آيا فرقه های موجود دارای چنين شاخصه ای                     

 !هستند؟
آيا شرايط سرکوب می تواند اين عدم ارتباط                         

 ارگانيک با بدنه کارگری را توجيه کند؟
تجارب جنبش کارگری ايران مانند          .  خير"  مطلقا 

فعاليت حزب کمونيست در دوره رضا شاه و                         
صرف نظر از    (همچنين جنبش چريکی در ايران          

و تجارب جهانی مانند بلشويسم، ) هدف غير اصولی
نشانگر ..حزب کمونيست فرانسه ، ويتنام ، چين و            

ماهيت خرده بورژوائی   .  نادرستی نظر باال ميباشد      
و بوروکراتيک اين فرقه ها و دوری آنان از اصول 

سر گيجه ای که      "  پايه ای مارکسيسم و مخصوصا      
عين خيانت و   (پس از فروپاشی شوروی گرفته اند         

سرگيجه احزاب انترناسيونال دوم پس از مارکس و         
و دوری آنان از اصول پايه ای مارکسيسم           )  انگلس

در الويت قرار دادن کسب قدرت                   "  مخصوصا
و تنظيم   )  مانيفست(سياسی بعنوان و ظيفه عاجل            

کليه فعاليتهای عملی سازمانگران تشکيالت بر اين          
اساس در هر شرايط از طريق ارتباط و پيوند                        
عملی با خود طبقه کارگر بعنوان پايه اصلی                           

از اين اخته های سياسی قيم مآبانی       "  تشکيالت عمال 
ساخته نيست، که اراده يک عده تکنوکرات ،                         
بوروکرات ، خرده بورژوا را به جای اراده سياسی         
يک طبقه جا زده و مانند  گربه ای که حول ديگ                  

و از دورادور نظاره     .روی آتش قدرت  می چرخند      
گر جنبش رو به اعتال کارگری هستند و دلشان را              
به گزارشات ژورناليستی تشکل های نه صنفی نه             
سياسی و بی بو و خاصيت فعالين مثل خودشان                    

خوش ...مانند کميته پيگيری ، هماهنگی ، شورا و            
کنند بطوريکه يادآور شديم اين گزارشات از حد                  
سلطنت طلبان هم پايين تر است افراد صادق و                     
کمونيست در اين فرقه ها و تشکل ها بايد پوست                  
اندازی کرده و در يک پروسه برنامه ريزی شده با           

" روی آوری به اصول پايه مارکسيسم مخصوصا            
در سازماندهی مخفی و پايه ای در جهت زدن                       
هسته های مخفی کمونيستی در محالت و                                 
. کارخانجات بعنوان پايه حزب واقعی حرکت کنند           

بقول مارکس طبقه کارگر به قيم احتياج ندارد                        
در شرايط   "  بهترين کمک به اين طبقه مخصوصا          

بستن (حاضر که به مبارزه مرگ و زندگی                             
روی آورده    )  کارخانجات و اخراجهای ميليونی           

مساعد ترين زمان برای درست کردن ساختارهای           
حرفه ای و پايه ای در درون کشوراست، برای                    
مثال اگر تشکيالت واقعی کمونيستی وجود داشت و         

با صدها هزار کارگر     .از هزاران کارخانه بسته شد     
از هر کارخانه فقط دو نفر نيرو برای فعاليت حرفه          
ای کمونيستی برای مبارزه  سراسری آزاد می کرد         
حاال می توانستيم چندين هزار نيرو در تشکيالتهای         
انقالبی داشته باشيم، که هيچ نيروئی  سرکوبگری             

نمونه حزب کمونيست        (قادر به مهار آن نبود                  
فرانسه در شرايط اشغال توسط فاشيسم چون پايه               
هايش در ميان کارگران قرص و محکم بود و                        
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 هزار نفر کشته        ۴۵علی رغم      .بخشی از آن بود       
تشکيالت هر روز قويتر می شد چون از يک                        
طرف با مبارزه کارگران درهم آميخته بود و از                  
طرفی ساختار پوالدين و مخفی برای حزب و آزاد            
کردن نيرو در شرايط سرکوب فاشيستی داشت نه             
مثل اخته هائی که يک اعتصاب کارگری مثل                      

يک عمر خوراک         ...شرکت واحد هفت تپه و                
فرقه ای برای آنان و تبليغ ژورناليستی            –تبليغاتی  

 .کاريزماتيک درست می کنند –
کمونيستی هنوز در ابتدای راه           -جنبش کارگری      

قرار دارد بايد با جنگ بی امان عليه اشکال مختلف        
اپورتونيسم و انحالل طلبی راه خود را باز کرده و             
در جهت ساختن سازمان انقالبيون حرفه ای و از               
اين طريق سازماندهی هسته های مخفی در محل                

بقول لنين   (  کار و زندگی کارگران قدم بردارد                 
سازمانی از انقالبيون حرفه ای به من بدهيد من                   

 ).روسيه به آتش  بکشم 
انقالب بورژوا دمکراتيک در           -د   

 !!! کشور بورژوائی ؟
طبقه کارگر بعلت عقب ماندگی جامعه سرمايه                    

در کشور  (داری ايران بايد يک مرحله بورژوائی           
را طی کند خرده بورژوازی و                  !!)  بورزوائی؟

برادر خوانده و       )منظور ليبرال   !!(بورژوازی ملی   
متحد صنفی طبقه کارگر ميباشد اين پايه نظری                   
تکنوکراتهای ما از اصول تئوريزه شده برادران                

بوروکرات حزب کمونيست شوروی        –تکنوکرات   
نظريه پردازانی از حزب      .  سابق نشات می گيرد        

کمونيست شوروی بعنوان نمايندگان تکنوکراتهای           
پس از جنگ جهانی دوم و کشته شدن بيش از         (آنجا  
 هزار نفر از کادر کارگری و تقليل های بعدی ۴٠٠

 درصد و تکنوکراتها به      ٢۶ترکيب کارگری حزب     
مانند اوليانفسکی،     ) درصد رسيد             ۴۶بيش از         

با توجه منافع      ...پناماريف، پوپوف ، اندريف، و           
طبقاتی خود در عدول علنی از اصول مارکسيسم               

نفی نقش تاريخی طبقه کارگر در               )(رويزيونيسم(
نابودی سرمايه داری و برقراری سوسياليسم ، نفی          

که ...)تکامل درونی پديده ها و تفسير ماهوی آن و            
نتيجه آن بوروکراتيزه شدن حزب و تهی شدن از                
پايه کارگری در داخل و فاصله پيدا کردن کارگران         
از اداره جامعه و جايگزينی اراده بوروکراتيک                 

) در قالب حزب کمونيست      (عده ای فرصت طلب         
که نتيجه آن ديده شد                 .بجای طبقه کارگر بود            

حکومت شوروی از طريق اين بوروکراتها از              (  
باال سرنگون شد چون قوانين سوسياليستی اجازه               
بهره کشی و انباشت سرمايه را به آنان تمی                             

در عرصه جهانی تزهای همزيستی مسالمت             ).داد
آميز و راه رشد غير سرمايه داری از اصول پايه               
اين تکنوکراتها بود بر اساس تز راه رشد غير                       

برتری مادی و   )  در آن دوره     (سرمايه داری چون     
معنوی با اردوگاه کشورهای سوسياليست ميباشد               
اقشار ميانی در کشورهای عقب مانده سرمايه داری   
بدون اينکه وارد سرمايه داری شوند می توانند                    

!!تحت تاثير اين قدرت جهانی سوسياليسم موجود ؟         
سرمايه داری را دور بزنند و در مبارزه عليه                       
امپرياليسم جهانی به رهبری آمريکا طی مراحلی به    

نمونه های صدام در عراق ،            (سوسياليسم برسند     
حافظ اسد در سوريه ، قذاقی در ليبی ، ناصر در                  

اين مسئله راه را       ...)مصر و خمينی در ايران و             
برای تشکيل سازمانهاو احزاب برادر تکنوکراتهای       
روسی در قالب گروههائ دفاع از طبقه کارگر و               

با "  عمدتا!!  اردوگاه کشورهای سوسياليست ؟             
در کشورهای     "  ماهيت تکنوکراتيک مخصوصا        

پيرامونی باز کرد اين احزاب و سازمانها در توجيه         
منافع طبقاتی خود بنام دفاع از اردوگاه سوسياليسم            
و در مماشات با ارتجاعی ترين قدرتهای ما قبل                   

به دفاع از منافع       )  خمينی ، قذاقی    (سرمايه داری     
پرداختند و بر خالف احزاب            )  تکنوکراتها(خود   

که حتی در    ..)  چين ، ويتنام و    (تحت تاثير کمنترن     
جاهائی که طبقه کارگر در اقليت ناچيز بود رهبری         
کمونيستها و جهت گيری سوسياليستی را تاکيد می           
کردند و اقشار ميانی را تحت هدايت و سرکردگی              
خود در می آوردند و بر اين اصل تکيه داشتند که               

)لنين   (  بر اساس تز رشد ناموزن سرمايه داری             
جهان پيرامونی و باصطالح عقب مانده سرمايه                 
داری بعنوان بازار نيروی کار و انرژی  ارزان و             
مواد خام در تقسيم کار جهانی جزء جدايی ناپذير                
امپرياليسم ميباشد و هر گونه مبارزه ضد                                  
امپرياليستی و ملی بدون جهت گيری سوسياليستی            

بنابرين حتی در جاهائيکه     .  محکوم به شکست است    
طبقه کارگر وجود خارجی ندارند غير از                                 
سوسياليسم هيچ چاره ای وجود ندارد چرا که اگر               
امپرياليسم بمعنای مرحله گنديدگی و آخر مرحله                

" سرمايه داری هست چطوری می توان مخصوصا        
در جامعه هر چند عقب مانده سرمايه داری دوباره           
انقالب بورژوازی کرده و نظام سرمايه داری                      

 . تشکيل داد
گروههای کمونيستی مبارز در مبارزه نظری عليه          

عالوه "  اين نمايند گان گروههای تکنوکرات عموما       
بر دفاع از اصول پايه مارکسيسم مانند نقش جهان             
شمول و تاريخی و رهائی بخش و همچنين                               
هژمونيک طبقه کارگر بر ماهيت مبارزه ضد                      
امپرياليستی يعنی مبارزه با پايگاه داخلی آن در                   
کشورهای خودی بعنوان ماهيت اساسی مبارزه ،              

 . تکيه می کردند
بلحاظ ماهيت و نقش تکنوکراتها در کشورهای                    

در سرمايه داری عقب     "  سرمايه داری و خصوصا    
مانده بعنوان پيچ و مهره و آچار فرانسه اين نظامها           

وابستگی شديد آنها به اين نظام              .  بوده و هستند     
و تکامل ، همکاری و دمسازی و          )  سرمايه داری (

تا حدودی همکاری آنان با بخش های ديگر سرمايه          
و حکومت سرمايه داری از لحاظ ماهيت بورژوائی  
آنان بوده است که تز مرحله بندی قالبی انقالب در            
جامعه سرمايه داری و تراش برادر خواندگی و                  

بنام )  غير مارکسيستی     "  کامال(متحد طبيعی           
و خرده بورژوازی چيزی    )  ليبرال(بورژوازی ملی   

طبيعی و نشانگر انطباق منافع آنان با نظام سرمايه           
 .داری ميباشد

از طرفی نياز حکومت سرمايه داری به اين نيروها       
در "  مخصوصا(به لحاظ تخصص و فنی بودنشان           

نوعی استقالل ظاهری و قدرت      )  جوامع عقب مانده  
نواسان به اين نيروها می دهد که در شرايطی حتی           
خود را در عالم تخيل باالتر از طبقات اصلی                         
جامعه قلمداد می کنند انعکاس اين مسئله در                           
سازمانهای سياسی در برخورد فرقه ای اين نيروها         
خود را نشان می دهد که در عين ارتزاق و اتصال             
به اقتصاد سرمايه داری که آنان را بعنوان متحدين            

نمونه دعوت   (واقعی بوروزاليبرالها در می آورد            
حزب توده از مردم در رای به معين ونزديکی                     

آنان بر    )اکثريت به  سلطنت طلبان و ليبرالها                      
از طرفی بايد دقت کرد        .  استقالل خود تاکيد دارند     

تکنوکراتها به لحاظ طبقاتی در طيف های گوناگون         
از ورشکسته ترين آنها که در حال رانده شدن به                 
ميان کارگران ميباشند تا اقشار متوسط به باال در                
حد ليبرال هستند که انعکاس منافع طبقاتی آنان در             
گروههای سياسی از نزديکترين آنان به سلطنت                 

طلبان تا ليبرالها و حکومت اسالمی و تا خرده                      
. بورژوائی و کارگران خود را نشان می دهد                        

کارگران آگاه بايد در عين افشاء ماهيت سرمايه                   
داری اين جريانات با عناصر نزديک به کارگران            
و دمکرات آنان که به حکومت شورائی کارگران نه 
در حرف مثل کروبی، دکتر پيمان و رئيس دانا                    

بلکه در عمل و جذب          )  سوسياليسم در لفظ کلی       (
طبقه کارگر بعنوان تنها ابزار رسيدن به اين هدف             
اعتقاد دارند در جهت اهداف انقالبی مورد استفاده            

از طرفی ما کارگران بايد بدانيم با               .  قرار دهند     
قبول سوسياليسم و حتی کمونيسم در حرف نمی                   
توانيم از حزب کارگر انگليس و يا حزب کارگر                 

فراتر ..  اسرائيل و يا حزب سوسياليست فرانسه و           
رويم و بقول لنين تا زمانيکه ياد نگيريم در پشت                  
هر وعده و وعيد منافع طبقاتی خاص خوابيده و                   
همچنين افراد را نه از روی لباسهائی که می پوشند          
و يا حرفهای قشنگی که می زنند بلکه از روی                      

در سياست هميشه گول         .  اعمالشان قضاوت کنيم     
خورده به دنباله رو و زائده سرمايه تبديل خواهيم               

اکنون در مقابل احزاب سرمايه           "  مخصوصا.  شد
داری بنام های طرفداری از طبقه کارگر                                  
وسوسياليسم قرارداريم بايد بقول مارکس در حزب          
خاص خود بر اساس منافع مستقل خود متشکل                     
شويم، تا فريب  نخوريم و بدانيم در شرايط تسلط                 
همه جانبه و کامل سرمايه جهانی و بحران و                          
ميرندگی آن بغير از سوسياليسم در شکل شورائی             
آن حتی در عقب مانده ترين کشورها هيچ چيز نمی           

بايد به    .  تواند مردمی و انقالبی وکارگری باشد              
هوش باشيم در کشور سرمايه داری ايران که                       
اقتصادی کاالئی بر آن حاکم ميباشد و کارگران با              

 ميليونی را تشکيل می     ۴٠خانواده های خودجمعيت    
 شورای کنترل    ١۶٠دهند بطوريکه تجربه تشکيل        

بعنوان پايه و نقطه حکومت              )۶٠-۵٧(کارگری    
کارگری نشان داد غير سوسياليسم در شکل                            
شوراهای کنترل کارگری هيچ بديلی نمی تواند                    
ريشه نظام سرمايه داری در ايران را بعنوان عامل          
استبداد و استثمار خشکانده و عدالت اجتماعی                      

بدين منظور برای جلوگيری از              .  برقرار سازد   
شکست دوباره انقالب تشکل سياسی يعنی حزب                
طبقه کارگر برای اين طبقه بعنوان مولدين اصلی              
جامعه و اکثريت غالب و رهبر ملت ايران از نان               

هر گونه توهم پراکنی در       .  شب هم واجب تر است      
هر شکلی ، از طرف اقشارو سازمانهای سرمايه               

جايگزين "  داری در سطوح مختلف مخصوصا               
کردن حکومت های چون جمهوری سکوالر و                    

بر ويرانه های جمهوری اسالمی بجای         ...الئيک و 
حکومت شورائی سوسياليستی کارگران در واقع               
دفاع  ازحکومت فعلی سرمايه داری و خاک                          
پاشيدن به چشم کارگران بوده وکمک به شکل                      
گيری استبداد ديگری از نوع تاج و عمامه در                       

 .خواهد بود)جمهوری الئيک(اشکال ديگر 
درت در جهت تقويت جبهه               پس با تمام ق

يری             ه شکل گ واحد کارگری برای کمک ب
رای           ارگران وب ه ای ک ای پاي شکل ه ت
ای           سته ه لولها و ه ازماندهی س س
ارگران            دگی ک ار و زن کمونيستی در محل ک
ا            ارگر ب ه ک شکيل حزب طبق و در جهت ت

 . تمام قوا بايد به پيش تاخت
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 :مقدمه
 
به اصطالح    شکست بلوک شرق             -١

اردوگاه سوسياليسم ، در اواخر قرن گذشته       
هر چند به معنی شکست تئوريهای                           

استالينستی بود اما از               –رويزيونيستی     
طرفی ديگر بمعنی تيره و تار شدن افق                 
پيش روی سوسياليستی در ابعاد توده ای              
موضوع، هجوم تمام عيار ايدئولوژيک               
نئوليبراليسم با پروژه های تبليغاتی  پايان            

نتيجه ی    .  ايدئولوژی وتاريخ بوده است          
پروسه اجرای پروژه های فوق در جنبش           
کمونيستی باعث تشديد بحران هويت                      
،گسيختگی ،ارتداد نسبت به مضمون                     
طبقاتی و گرايش به سوی سرمايه داری               
در اشکال حمله به مارکسيسم انقالبی و                 
تمامی دستآوردهای آن در پوشش دفاع از           
مارکسيسم اصيل وارتدکسی و اشکال پست       

اگر اين   .  مدرنيستی ،آلوده گرديده است           
دوره را با دوره انترناسيونال دوم پس از             
مرگ مارکس و انگلس مقايسه کنيم شايد              
بتوان گفت تاريخ اپورتونيسم در نابودی              

ل تکرار می شود اگر           -اصول انقالبی م    
در آن دوره چيرگی اپورتونيسم علی رغم           
مبارزه جانانه مارکسيستهای انقالبی با آن          

آلمان ،فنالند  (باعث شکست انقالبات اروپا      
شده و چشم انداز پيروزی جهانی             ..)  و   

انقالب را در ارتباط نزديک با سرمايه                  
اما در اين دوره         .  جهانی عقب انداخت         

رسيدگی و رشد همه جانبه بحران                              
ساختاری سرمايه داری شديد ، اختالفات            
طبقاتی و بهره کشی و توحش اين مجال را         
به اپورتونيسم در تئوری های آنتی طبقاتی         
اش نخواهد داد و طبق تبعيت ماترياليستی           
شعور اجتماعی از هستی اجتماعی احزاب        
ترازاول و رزمنده کارگری در مبارزه با            
انحرافات اپورتونيستی از ويرانه های آن           
سر بر خواهد آورد و جنبش جهانی طبقه              
کارگر را در راستای انقالب جهانی هدايت       

طبقه کارگر بدون حزب            .خواهد نمود        
سياسی خود که وی را مسلح به تئوری                  
انقالبی و سازمان رزمنده می کند نمی                   
تواند در مقابل طبقه سرمايه داری از                      
بردگی و بهره کشی نجات يابد و بعنوان               

مرکب از    (ارتشی بدون ستاد فرماندهی            

بهترين ،جسورترين، منظم ترين و متشکل        
در شرايط  "  عمال)  ترين و آگاهترين  افراد     

سرمايه داری حل شده و در جا زده و                      
دنباله رو جريانات سرمايه داری خواهد              

اپورتونيسم در ماهيت طبقاتی خود             .شد    
بعنوان انعکاس منافع بورژوازی در درون       
طبقه کارگر عالوه بر شکل تئوريک آن               
در تبليغ سازش طبقاتی از طريق نفی                     

ل در اشکال تشکيالتی        -اصول پايه ای م     
آن مبلغ پراکندگی ، محفليسم ، عقب                         
ماندگی تشکيالتی ، ضديت با انضباط                    

و بعنوان   .  کمونيستی وعلنی گرايی است       
ستون پنجم دشمن در درون  طبقه کارگر             
هرگونه حرکت سازمانيافته واصول                      
مشخصی بر اساس انضباط يک ارتش                  
انقالبی را برای درهم شکستن ابزارهای            
طبقاتی سرمايه داری را خنثی می                            

درنتيجه طبقه کارگر را به برده چشم            .کند
بعبارت .  و گوش بسته سرمايه تبديل کند           

ديگر ماهيت اساسی اپورتونيسم نفی قدرت       
کارگری از طريق انقالب قهر آميزو تنزل         
آن به سطح خواستهای اصالح طلبانه و                
سازش و مماشات با نظام سرمايه داری در      
چهارچوب اصالحات فوق است، بنابرين           

احتياجی به تشکيالت     )  اپورتونيستها(آنان   
رزمنده که از ترکيب آگاهترين و                               
پيشروترين و جسورترين بخش طبقه                     
کارگر که اعتقاد به قدرت سياسی طبقه                 

آنها تشکيالتی  شل و           .داشته باشد ندارند     
وارفته در حد چانه زنی برای بدست                       
آوردن مطالبات قابل حصول در                                 
چهارچوب نظام سرمايه داری می خواهند         
و اگر بخت ياری کرد مثل برادران                          

دمکرات خود در اروپا شانس                -سوسيال
خود را در انتخابات سرمايه دارانه امتحان        

تنزل سازمانی که بايد قدرت طبقه را        .  کنند
در جهت انقالب کارگری برای درهم                     
شکستن ماشين دولتی و برقراری حاکميت        

هدايت کند تا حد يک        )  کارگر(خود طبقه    
اتحاديه و يا احزاب سوسيال دمکرات                    

طبقه کارگر  "  نمونه برادران اروپائی عمال    
را تبديل به زائده نظام سرمايه داری و                   

واز اين    .  خدمتکار مستقيم آن می کنند             
جهت اپورتونيسم هرگونه انضباط آگاهانه         
و آهنين بر اساس درک مشترک از اهداف         
برنامه ای که الزم االجرا باشد و افراد را            

متعهد و ملزام به فعاليت منظم و سيستيما             
تيک در جهت اطاعت از رای و نقد                         
اکثريت مورد توافق کند، به بهانه نابودی            
دمکراسی وبرقراری بوروکراتيسم ، برده        

از بين می برد وهر         ..  گی ، فرماليسم و      
گونه فعاليت و سازمان يکدست و از روی          
نقشه برای اجرای اهداف انقالبی را بسوی        
پراکندگی سازمانی و آشفتگی ، محفليسم             

به "  می کشاند، وعمال    ...  ،خرده کاری و    
سدی در مقابل اجرای عملی اهداف مبارزه       

انقالبی کارگران تبديل می               –طبقاتی     
مبارزه با اپورتونيسم در عرصه           .  شود   

نظری جدا از مبارزه با آن در عرصه                    
 .  تشکيالت نبوده و الزم و ملزوم هم هستند

و ماهيت   اصل از پرداختن به اشکال             -٢
انحرافات اپورتونيستی در ايران با توجه            
به پايه مشترک اپورتونيسم تشکيالتی از             
لحاظ ماهيت طبقاتی آن علی رغم اشکال             
متنوع اش ، وبا علم به اينکه ما لنينيسم را            
ادامه و تکامل مارکسيسم می دانيم و                        
مبارزه بلشويکها عليه انحرافات                                
اپورتونيستی نظری و تشکيالتی را جزء            
گنجينه جنبش جهانی کمونيستی می دانيم             
بنابراين به چکيده کتاب لنين يک گام به                 
پيش و دو گام به پس در آموزش درباره                
حزب بر پايه پيشوای سياسی طبقه کارگر          
و مبارزه عليه منشويسم در عرصه                          
تشکيالتی که نمود اپورتونيسم انترناسيونال     
دوم در درون جنبش کارگری روسيه بود            

 :می پردازيم 
 

حزب بخشی از طبقه کارگر ، گردان      : الف  
 .و پيشآهنگ آن است 

 
حزب را نبايد با تمام طبقه مخلوط کرد                   
حزب تجمع بهترين افراد از ميان طبقه                 
کارگر ، از ميان آگاهترين ، متشکل ترين،        
و از خود گذشته ترين آنان ميباشد چرا که            
کارگران طبقه ای يک دست نبوده و از                 
لحاظ سطح آگاهی و تجربه زندگی با هم               
فرق دارند واز طرفی در شرايط سرمايه             
داری از ميان کشاورزان ، خرده                               

به صفوف طبقه کارگر          ..  بورژوازی و   
محلق شده و نظرات و رفتار خود را ميان           

از اين جهت فرق،      .طبقه کارگر می آورند     
بين عناصر پيشرو مبارز و بقيه توده های          

 اصول تشکيالت کمونيستی
 )قسمت اول (

  انحرافات حاکم در جنبش کارگری ايران 
 )قسمت دوم(

 سبک کار و تشکيالت کمونيستی تجاربی از کمنترن
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کارگر طبيعی است، مخلوط کردن حزب با   
طبقه و اينکه هر اعتصاب کننده ای عضو          
حزب باشد مرز بين گردان پيشآهنگ و                
طبقه  را زدوده و از اين رو نه تنها جلو                 
ارتقاع اليه های عقب مانده به سطح باال               
را می گيرد بلکه باعث دنباله روی حزب            
از رويه و مبارزه عقب مانده، کم رشد                   
يافته و نقش پيشرو خود را از دست می                 

حزب عالی ترين مظهر آگاهی               .  دهد    
کارگران است که تجربه سرشار و سنت              
ها انقالبی آنرا می اندوزد و همچنين به                 
تئوری علمی سوسياليسم يعنی درک قوانين       
رشد اجتماعی و مبارزه طبقاتی مجهز بوده       

 .و طبقه را رهبری می کند
 
حزب نتنها گردان پيشآهنگ بلکه                :  ب

 همچنين گردان متشکل طبقه ميباشد
 

حزب وقتی می تواند نقش پيشآهنگی خود           
را ايفا کند که به صورت گردان واحد                     
مشترک طبقه کارگر که در آن وحدت                    
اراده ، وحدت عمل و وحدت انضباط حاکم        

کارگران برای  .  است، سازمان يافته باشد       
وحدت عمل به وحدت اراده نياز دارند و              
وحدت اراده بدون تشکيالت قابل تصور              
نيست حزب بمثابه گردان آگاه طبقه مظهر         
سازمان آن ميباشد و از اين جهت کارگران        
نه تنها از جهت آگاهی بلکه از لحاظ درجه         
تشکل نيز يکسان نيستند تشکل و آگاهی و           
درجه خواسته ارتباط مستقيم با هم                             

بنابرين هر چه سطح آگاهی و                        .دارند
خواست باالتر باشد به همان اندازه هم بايد          
درجه نظم سازمان باالتر باشد حزب بمثابه       
ابراز کسب قدرت از طريق انقالب                          
کارگری دارای عالی ترين درجه آگاهی و         
خواست می باشد، بنابرين بايد بمثابه                       
گردان پيشرو و کامل ترين دسته متشکل              

با يک اتحاديه و يا          "  طبقه باشد که مثال       
سنديکا که بيانگر خواست سطح پايين و                
صنفی کارگران و درنتيجه محل تجمع                  
کارگرانی که دارای آگاهی پايين و از                     
افشار عقب مانده طبقه است تفاوت اساسی         

اگر حزب بعنوان بخشی از طبقه با           .  دارد
هدف هدايت مبارزه طبقاتی در جهت درهم       
شکستن ماشين دولتی و برقراری حاکميت        
کارگر باشد، بايد بعنوان تجسم مادی                       
وعملی اين وظيفه دارای چنان درجه ای              
از تشکيالت منظم باشد که بتواند به هدف            
فوق ماديت بدهد، از اين لحاظ بايد سيستم            

که در آن اجتماع رسمی،          .   واحدی باشد  
پيشروترين اعضای طبقه کارگر در يک            

مجموعه واحدی بوده که بر اساس کنگره             
و انتخابات رسمی حزبی دارای مقامات و          
ارگانهای باالئی و پايينی رهبری کنند ه                

واطاعت اقليت از اکثريت و                       .  باشد
تصميمات عملی الزم االجرا برای تمامی           
اعضای حزب  وامکان بيان نظريات و                 
زمينه رشد اقليت و گرايشات منطبق با                  

از اين  .  منافع طبقه کارگروجود داشته باشد    
جهت بود که لنين در مقابل منشويکها در             
ماده يکم آيين نامه حزبی که حزب بايد                   
عبارت باشد از مجموع تشکيالت و                         

آن چنان اعضائی که به           «اعضاء حزب      
يکی از تشکيالتهای حزب وابسته                             

(تاکيد اکيد داشت و می گفت             »باشند از : 
نقطه نظر رفيق مارتف حدود حزب بکلی          
نامشخص است زيرا هر اعتصاب کننده              
ای می تواند خود را عضو حزب اعالم                 

 ) فايده اين پراکندگی چيست؟. نمايد 
 

 :ضرر آن  -انتشار وسيع نام
 
توليد افکار سازمان شکنانه راجع به                      

همان )(مخلوط نمودن طبقه و حزب                       
.  منبع حزب ما   "  سابقا«لنين می گويد        ) 

متشکل و يکپارچه نبود بلکه فقط مجموعه         
ای از دستجات خصوصی بود و به اين                  
سبب روابط بين اين دستجات نيز جز تاثير         
فکری بر يکديگر نمی  توانست چيزی                  

اکنون ما حزب متشکل شده      .  ديگری باشد   
ايم که معنی آن ايجاد قدرت تبديل نفوذ                    
فکری به نفوذ قدرت ، اطاعت پايين ترها            

(از مقامات عالی تر حزبی ميباشد          همان ) 
اپورتونيسم در مسايل تشکيالتی              )  منبع

برای نابودی کار منظم حزب بمثابه يک              
مجموعه واحد و رهبری مبارزه طبقه                   

از جمله به اصول اساسی و       "  کارگر اساسا 
پايدار آن که به آن قدرت کار کرد و عملی           

اطاعت اقليت از اکثريت و       "  می دهد مثال   
رهبری امور حزبی از مرکز انتخابی در            
کنگره های حزبی با دست آويز                                   

حزب "  عمال...  بوروکراتيسم ،فرماليسم و    
را به باشگاه افراد بی انضباط و ناراضی            
با گپ های محفلی تبديل می کند لنين کبير           

در اين آنارشيسم اشرافی از           :  می گويد      
مختصات نهليست روسی است به نظر او           

هيوال و   »فابريک«تشکيالت حزبی يک         
اطاعت جزء از کل و اقليت از اکثريت                  

تقسيم کار تحت رهبری             ..»  مملوکيت«
مرکز موجب ندبه و زاری غم انگيز و                  
خنده آوری بر ضد تبديل افراد به پيچ و                  

تذکر راجع به نظامنامه        ...  مهره ميشود      
تشکيالتی حزب باعث آن می گردد که وی        
روی ترش نموده و با القيدی اظهار                         

بدون "  که ممکن بود اصال            ...  نمايد     
تو ...همان منبع   »  نظامنامه هم به سر برد      

بوروکرات هستی زيرا بر خالف اراده من        
از طرف کنگره انتخاب شده ای ، تو                        

فورماليست هستی زيرا بر تصميمات                    
رسمی کنگره اتکاء می کنی نه بر موافقت          
من ، تو خشن و مکانيکی کار می کنی                    
زيرا در کارها به اکثريت مکانيکی  کنگره      
حزبی اشاره کرده و ميل مرا برای دخول            
در دستگاه رهبری در نظر نمی گيری ،               
تو مستبدی زيرا نمی خواهی اقتدار را به             

 ) همان منبع(دست جرگه گرم سابق بدهی 
 
حزب بمثابه عالی ترين شکل سازمان           :ج

 :طبقاتی پرولتاريا
 

درست است که حزب دسته متشکل طبقه             
کارگر ميباشد اما تنها سازمان طبقه نبوده           
طبقه دارای سازمانهای مثل اتحاديه ها ،              
تعاونيها ، و صندوقهای همياری در سطح          
باالتر شوراهای کارگری است که بدون              
آنها طبقه نمی تواند با طبقه سرمايه دار                 
مبارزه کند چرا که هر کدام از اين                             
سازمانها در شرايط معينی برای طبقه                   

الزمند و بدون آنها تحکيم مواضع          "  منطقا
طبقاتی پرولتاريا در رشته های مختلف                
مبارزه غير ممکن است زيرا بدون آنها                
حزب نمی تواند ارتباط خود را با بخش                 
های ديگر طبقه که هنوز به درک سياسی            
و حکومت کارگری نرسيده اند تحکيم کرده 

اما با وجود اين       .  و آنها را هدايت نمايد           
کثرت و گوناگونی تشکيالت های کارگری       
چگونه می توان وحدت رهبری بوجود                 
آورد؟ چگونه ممکن است بتوان از استفاده         
بورژوازی از درمقابل هم قرار دادن                     
تشکل های سياسی واقتصادی در جهت                
جلوگيری از مبارزه سياسی کارگران                    
جلوگيری نمود؟ چطوری می توان همه               
اين اشکال را چون به يک طبقه واحد                     
خدمت می کنند در يک راستا قرار داد؟                
سازمانی که آن خط و مشی و جهت                          
عمومی را که همه سازمانها در آن جهت             
عمليات خود را بعنوان يک واحد اجرا                  
نمايند کدام است؟ آن سازمان، تشکيالت               

زيرا برای اين       .  حزب طبقه کارگراست      
هدف دارای وسايل الزم ميباشد چرا که                

حزب محل تجمع بهترين عناصر              "  اوال
طبقه کارگر است که اين عناصر با تشکل           

" های غير حزبی رابطه داشته و غالبا                   
حزب چون محل     "  ثانيا.رهبر آنان هستند       

اجتماع بهترين افراد طبقه ميباشد بهترين            
مکتب تهيه پيشوايان طبقه کارگر خواهد              
بود که لياقت رهبری انواع تشکل های                  

چون محل   "  ثالثا.  ديگر را دارا ميباشد           
بهترين مکتب پيشوايان است نظر به تجربه 
و نفوذ خود يگانه تشکيالتی است که قادر            
بر تمرکز رهبری کارگران بوده و بنابرين        
اين قدرت را دارد که کليه اقسام و هر                     
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گونه تشکل های غير حزبی طبقه کارگر             
به .را از زير نفوذ بورژوازی درآورد                  

ارگانهای کمکی و تسمه گرداننده حزب به         
طبقه تبديل نمايد و از اين جهت علی رغم            
اينکه حزب عالی ترين شکل سازمان                     
طبقاتی کارگران ميباشد ولی هدفش نه                   
انقياد و  مطيع کردن اتحاديه ها و تعاونيها           

بلکه اقناع اين تشکل ها از طريق                 ...و   
افراد حزبی در درون اين تشکل ها برای             
قبول رهبری سياسی حزب است، چرا                  
بدون اين کار بطوريکه ديده ميشود اين                 
تشکل ها به آلت دست سرمايه تبديل                         
خواهند شد بدين جهت است که لنين می                 

حزب عبارت از عالی ترين شکل         «  :گويد
تجمع طبقاتی پرولترها و کليه ديگر اشکال        
تشکيالتی کارگران بايد تحت رهبری                    

بدين جهت  )  همان منبع (»سياسی آن باشد      
تئوری اپورتونيستی، استقالل و بی طرفی         
تشکل های غير حزبی همان منافع سرمايه        
داران است که از زبان اپورتونيستها                      

عبارت از قرار     "  و دقيقا  .جاری می شود    
دادن سازمانهای اقتصادی طبقه کارگر در        

طبقه کارگرو  )  حزب(مقابل سازمان سياسی  
به دنبال آن جلوگيری از حاکميت سياسی             
طبقه کارگراست،بدين دليل است که                        
اپورتونيستها ستون پنجم سرمايه داری در         

 .درون طبقه کارگر هستند
 
پيشآهنگ حزب تجسم ارتباط گردان      :  د

 :با توده های کارگر است 
 

-حزب از طريق تشکل های صنفی                        
اقتصادی و همچنين خواست های جاری              
برای گسترش و تقويت ارتباط خرد با توده         
های غيرحزبی وجلب اعتماد طبقه کارگر         
تالش می کند که بدون اين ارتباط سر از               
بدنه جدا شده و نمی تواند رشد نمايد و از               
اين جهت تمامی افراد حزبی که بعنوان                 

بخشی از طبقه با شرکت در مبارزه                          
روزمره و دفاع تزلزل ناپذير از منافع                   
حياتی آن اعتماد توده ها را بخود جلب می          

چرا که فقط و فقط از طريق مبارزه . نمايد 
و دفاع از منافع توده های کارگر بصورت         
مشخص است که می توان عالوه بر کسب          

سياسی -اعتماد آنان کليه مبارزات اقتصادی     
طبقه را هم جهت ،همآهنگ ، در جهت نيل 
به هدف واحد يعنی سرنگونی قهرآميزی            
بورژوازی و برقراری نظام سوسياليستی          
سازماندهی نمود و اينکه جدائی عناصر              
پيشرو سياسی و تجمع اين عناصر در                    

رزمنده که با جسارت            –حزب سياسی       
نيروهايی که با ايمان به سوسياليسم مبارزه        
می کنند نه تنها دامنه فعاليت ديگر                             

کارگران را کم نمی کند و آنها را از حزب          
جدا نمی کند بلکه به مبارزات توده ها                     
اعتماد به نفس و جسارت داده و باعث                    
ارتقاع آن می گردد بدين لحاظ لنين کبير               

: نادرستی ادعای منشويکها را که می گفتند       
تجمع عناصر پيشرو در يک سازمان با                
انضباط و متمرکز ارتباط آنان را با توده              
های ديگر ضعيف می کند به اثبات رساند           

بر عکس هر     «  :  و در پاسخ آنها نوشت        
 –قدر سازمانهای حزبی ما که سوسيال                

دمکراتهای واقعی را در بر گرفته اند                     
محکمتر باشد ،هر قدر تزلزل و ناپايداری          
در داخل حزب کمتر باشد ، تاثير آن بر                  
عناصر توده های کارگری که در پيرامون        
حزب و زير رهبری آن قرار دارند                          
گسترده تر ، همه جانبه تر ، بيشتر و                        

که )  همان منبع  (ثمربخش تر خواهد بود           
 شاهد اثبات اين ادعا        ١٩١٧البته پيروزی    

 .شد
  
حزب طبقه کارگربعنوان تنها                        :  ل

ابزارکسب قدرت سياسی توسط طبقه                    
 :کارگر 

 
اگر هدف پرولتاريا کسب قدرت سياسی               
است و از اين لحاظ تمرکز نيروهای طبقه          
کارگر در يک نقطه برای سرنگونی                      
بورژوازی  از طريق حزب سياسی طبقه           
ماهيت اساسی آن را تشکيل می دهد                        
بنابرين مقدم بر هر چيز حزب بمثابه ستاد          
جنگی طبقه کارگر برای درهم شکستن                
ابزار سرکوب بورژوازی و کسب قدرت           
از طريق سازماندهی انقالب کارگری تمام       
مسائل ديگر را تحت الشعاع خود قرار می         
دهد طبقه کارگر تنها از طريق تجمع                       
رزمنده ترين و آگاه ترين بخش خود که                 
می توانند قدرت در دست گرفته و همچنين         

لنين می   .  حاکميت خود را برقرار نمايد          
بطور قطع اکنون ديگر بر همگان        «:  گويد

روشن است که اگر يک انضباط بی اندازه         
آهنين در حزب ما نبود و         "  سخت و واقعا   

اگر حزب ما از طرف تمام توده های طبقه         
کارگر و يا بعبارت ديگر از طرف تمام                
آنهايی که در اين طبقه دارای تفکر                           
،شرافت ، جانبازی  و نفوذ بوده و اليق                 
آنند که قشرهای عقب مانده را از پی خود            
برده و يا آنها را جلب نمايند بطور کامل و           

بلشويکها نه   .  فداکارانه پشتيبانی نمی شد         
اينکه دو سال و نيم بلکه دو ماه و نيم هم                  
نمی توانستند قدرت را در دست خويش                 

وی )   روسی  ١٧٣ ص     ٢۵ج.(نگه دارند     
ديکتاتوری پرولتاريا يک    «  ادامه می دهد     

مبارزه سر سخت خونين و بدون خونريزی 
، جبری و مسالمت آميز ، نظامی ،                            

اقتصادی  ، تعليم دهنده و اداره کننده بر                 
ضد قوا و سنن جامعه قديمه ميباشد نيروی          
عادت ميليون ها و ده ها ميليون                                    

بدون .  انسان،مخوف ترين نيروها است            
حزب آهنين که در مبارزه آبديده شده باشد           
، بدون حزبی که مورد اعتماد تمام عناصر        
پاکدامان اين طبقه باشد ، بدون حزبی که              
بتواند افکار و روحيات توده ها را در نظر         
بگيرد و در آن نفوذ کند ، غير ممکن                        

که چنين مبارزه ای را با موفقيت            .  است  
 ) چاپ روسی١٩٠ ص ٢۵ج(پيش برد 

 
سانتراليسم دمکراتيک اصل اساسی          :  ن

 :ساختار حزب طبقه کارگر 
 

اسی           حزب طبقه کارگر بعنوان پيشوای سي
وان          ن طبقه برای ايفای نقش تاريخی خود بع
ان                      د سازم اي ه ب ق ی طب اب ي درت تنها ابزار ق

اشد       سم         .  محکم و متين داشته ب ي رال ت ان  –س
رکيب                      د يک ت اي يک در حزب ب دمکرات
ری            ت رول واقعی از مرکزيت و دمکراسی پ
باشد و اين فقط با کار و مبارزه مشترک و           

اصل  .  پيگير تمام بدنه حزب ميسر ميباشد        
ه           )  مرکزيت ( سانتراليسم   است ک ن ع دان م ب

حزب بايد بر پايه اساسنامه واحدی سازمان       
ه                 يابد و فعاليت کند از مرکزی واحدی ک
کنگره حزبی و در فواصل کنگره ها کميته        
ری شود            مرکزی منتخب کنگره است رهب
يت از                      ل اشد ، اق ه ب انضباط واحدی داشت
ای                   ه ان ن سازم ي چن ی و هم اکثريت انتخاب
عيت                  ب اال ت ی ب خاب ت پايين از سازمانهای ان

سم     .  کنند   ی حزب           –دمکراتي خصلت ذات
ه                       ق درت طب ه ق اد ب ق ت ارگر در اع طبقه ک
قالب و             ی ان درت اصل وان ق ن ع ر ب ارگ ک
ودن                      ی ب خاب ت ن ان ري اب ن خ و ب اري سازنده ت
ا         تمامی ارگانهای حزبی ، گزارش دهی آنه
ی                  اری عال ن رک در برابر توده اعضاء ، ب
گره                    ن ق ک ی از طري خاب ت ترين مقامات ان

 .است...بعنوان تجسم اراده جمعی اعضاءو
اما در شرايط سرکوب شديد سرمايه که                
امکان فعاليت علنی از بين می رود و                      
گزارش دهی و انتخابات نمی تواند بطور            
علنی صورت بگيرد واحدها و کميته های          
حزبی با انتخاب و ارسال نمايندگان خود و         
تشکيل کنگره و همچنين از طريق اعالم              
نظر در مورد مصوبات کنگره و کنفرانس         
های حزبی و دخالت پيگير در روند                        
تصويب آنها بطور مستمر و مستقيم در                 

. تصميم گيری های حزبی شرکت می کنند     
و از طرفی هر گونه سازمان شکنی با                   
نامهای قالبی بوروکراتيسم ، کارخانه                   

که ماهيت مرکزيت انتخابی را بخطر   ... و  
و .انداخته و يا آن را کمرنگ می کند                       

جلو فعاليت يکپارچه و سراسری را       "  عمال



 ۶شماره / کارگریارگان جبهه واحد / انقالب سرخ         ٢١ 

 

گرفته، حزب را دچار خرده کاری ،                      
پراکندگی و در نتيجه دنباله روی می                     

بدون انضباط واحد در اعتقاد به               .  نمايد
اساسنامه واحد و برنامه واحد و از اين                  
نظر مرکزيت انتخابی واحد که نقطه                      
اتصال اهداف واحد ميباشد حزب نمی                   
تواند قدرت طبقه کارگر را عليه                                
سرنگونی سرمايه بطور سراسری و                    

بدون .  برنامه ريزی شده هدايت نمايد                
انضباط سخت، سازمان محکم پديد نمی آيد  
و بدون سازمان محکم تمامی برنامه و                  
شعارها از حد حرف نمی تواند تجاوز                  

بقول لنين معنای انضباط در حزب             .کند   
آزادی مذاکره و انتقاد    «  کارگر چنين است    

و سپس وحدت عمل ، تمام اعضای حزب          
پس از آنکه تصميمی گرفته شد بايد مانند            
فرد واحد عمل کنند زيرا سازمان بمعنای           

 )همان منبع(»وحدت عمل است 
تذکر مورد زير بسيار الزم است، حزب             
بلشويکی در دوران مخفی که يک سازمان       
آهنين بود و دارای ساختار انتخابی از                   
طرف کنگره  و اطاعت اقليت از اکثريت           
بود و همچنين نمی توانست بطور علنی               
بحث ها و مبارزات تئوريک را پيش ببرد         

بلکه با ديد اعتماد رفيقانه پيش می رفت                
به انحراف نرفت بلکه زمانی به انحراف            
رفت که امکان پيشبرد علنی مبارزات                  

تئوريکی را داشت اين موضوع          -عملی  
 :موارد زير را ثابت می کند

 .اعتماد رفيقانه امکان عملی دارد
وقتی حزب دارای ساختار آهنين باشد       

 –و به صورت سانتراليسم                     
دمکراتيک رهبری شود امکان          

 ندارد انحراف برود
 ١٩١٧آن چيزهای که قبل از          "  دقيقا

از نفوذ آنها در حزب جلو گيری         
می شد تا حزب را به انحراف              
نبرند پس از پيروزی و علنی               
شدن حزب وارد حزب شده                    
ريشه دوانيده  وباعث انحراف             

 .حزب شدند
 

تمامی موارد باال اثبات می کنند که برای            
جلو گيری از انحراف حزب تنها طرح                
لنين برای حزب درست و دقيق است با                 
توجه به اين که بايد شرايط زمان و انطباق         

را نيز در آن بکار        ...با تکنولوژی روزو   
البته منظور از بکار گيری شرايط       .گرفت  

زير پا گذاشتن آهنين بودن ،          ...  زمانی و 
تجمع پيشرو ترين ها و ديگر شرايط لنينی         

بلکه منظور بروز رسانی لنينيسم          .  نيست
وهمچنين آنچه باعث انحراف ،               .  است

شکست و فرو پاشی شد، پياده کردن طرح        
دوری از لنينيسم،   "  لنينيسم نبود، بلکه دقيقا   

باعث انحراف ، شکست و فرو پاشی                     
 .گرديد

اپورتونيسم بعنوان انعکاس منافع اقشار              
غير کارگری، دشمن  وحدت واقعی بر                
اساس انضباط سخت بوده و هر گونه                     
اصوليت متين و پايدار را مخالف منافع                
فردی وجمعی خود می داند لنين در                         

(همانجا نوشت            برای انديويدواليسم      : 
روشنگرانه که چهره خود را در همان                  
مباحثات بند اول اساسنامه نشان داد و                    
تمايل خود را به طرز تفکر اپورتونيستی           
و جمله پردازی آنارشيستی ثابت نمود هر          
گونه سازمان پرولتری و انضباط ، حق               

 ٨ج)(سرف داری به نظر ميرسد                             
بنابراين وحدت واقعی حزب نه       )  ٣۴٢ص

تنها وحدت فکری بلکه  همچنين وحدت               
سازمانی است و اين وحدت بدون انضباط         
واحدی که برای تمامی اعضای حزب                  

دمکراسی در  .  حتمی باشد متصور نيست       
حزب و انتقاد از خود حزب را محکم تر             
و اصولی تر و ارتباط آنرا با توده های                  
کارگری گسترده تر می کند بقول لنين که           

برای اينکه تنها با حرف حزب       :(می گفت   
،کارگران نباشيم بايد پيوسته و به مقياس             
وسيع کارگران وسيع تری را به شرکت              
در تمام کارهای حزبی جلب نماييم                          

در پايان اين مبحث ما        )  ٩۵همانجا ص    (
رفقا را دعوت به خواندن کتاب با ارزش            

 .لنين يک گام به پيش می نماييم 
 
مروری بر اشکال اپورتونيستی                   -٣

 :انحالل طلبی و تجاربی چند 
 

بطوريکه در مقدمه اشاره شد اپورتونيسم          
جديد در اشکال انحالل طلبانه خود تالش            
می کند با دست آويز قرار دادن شکست               

بوروکرات روسی و             -رويزيونيستهای
مربوط کردن اين شکستها به نظريات                   
لنينی هرگونه تجربهء انقالبی و                                 

عملی قابل استفاده برای                "  مخصوصا
جنبش کمونيستی را رد يا کمرنگ نمايد با         
توجه به اهميت عملی اين اصول بعنوان              
پايه حزب رزمنده کارگری و همچنين با             
توجه گردوخاکی که اپورتونيستهای                      
انحالل طلب برای گم و گور کردن اين                 
اصول راه انداخته اند تعيين اسالف خود             

بعد از مرگ مارکس و انگلس تمام                           
ل را از بين         -برندگی و جنينه انقالبی م        

برده و برای بورژوازی قابل تحمل تر                 
کرده و جاده صاف کن آن باشند ما مجبور          
و الزام به بازگوئی اين اصول انقالبی                   

جهانی   -شديم تا بعنوان تجربه انقالبی               
کارگران در ساختن حزب انقالبی طبقه              
کارگر مورد استفاده قرار گيرد چرا                       

علی رغم ويژگی خاص ، جنبش         "  اصوال
کارگری و نظام سرمايه داری يک پديده             
جهانی و همچنين دارای اصول عام و                   
ماهوی يکسان ميباشد و از طرفی ماهيت           
نظام سرمايه داری از لحاظ بهره کشی ،             
دولت نه تنها عوض نشده بلکه بطوريکه            
رهبران بزرگ پيش بينی می کرده اند                  
شدت بهره کشی،فاصله طبقاتی و                             

تشديد شده است       ...  آنتاگونيسم طبقاتی و      
بنابراين هجوم اپورتونيستی دراشکال                  
انحالل طلبی بر پايه درک رفرميستی                   
مضمون فعاليت سياسی و محدود کردن آن       

" به اشکال عقب مانده مبارزه مخصوصا          
اقتصادی در شرايط تشديد تمام فاکتورهای       
مبارزاتی نشانگر بن بست کامل آن و                    
افشاء ماهيت دمسازانه و سازشکارانه آن          

: ميباشد و از طرفی هر چند بقول لنين                  
ماهيت اپورتونيسم در تمام اشکال يکی                
است و اين روح اکونوميستهای گذشته                 
است که در انحالل طلبان رنگارنگ ما               
حلول کرده است اما بررسی مشخص                   
مسئله از لحاظ مضمون و اشکال آن و                  
استدالالت و منطق آنان برای غلبه بر آن            

 -و ترسيم خط و مشی فعاليت عملی                        
 .سياسی دارای اهميت اساسی است

 – آيا شکست حکومت بورکراتيک            :الف
حزبی در کشورهای باصطالح بلوک                   
سوسياليستی ادامه نظريات غلط لنين در             
مورد مفهوم حزب و ديکتاتوری پرولتاريا        

با شکست سوسياليسم بورکراتيک و ! بود ؟
تهاجم همه جانبه نئوليبراليسم جريانات                

اقماری همين کشورهای شکست         "  عمدتا
خورده و طيف گسترده چپ در يک                        
چرخش به راست از اصول و مبانی                       
نظری دچار بحران هويت ، انحطاط و                 

ايدئولوژيک و        –گسيختگی سياسی            
تشکيالتی شده اند و آزاديهای ليبرالی در            

سياسی را در      –اشکال مختلف اقتصادی      
موارد آزادی تشکل های مستقل کارگری           

حق اعتصاب ،آزاديهای فردی اجتماعی       –
ورد زبان خود ساخته اند البته تمامی       ...  و  

اين جريانات قبل از شکست اردوگاه هم              
حرف تازه ای چه به لحاظ سياسی و چه               
به لحاظ تشکيالتی و همچنين اصول                       

ل نداشته و ندارند بدين               -سازماندهی م   
لحاظ شکست اردوگاه روند تجربه و تالش        
اين جريانات چه اقماری و چه آنهايی که             
شوروی را سوسيال امپرياليست می                      
دانستند تشديد کرد و نشان داد که اين                       
جريانات چه قبل و چه بعد از شکست                    
سوسياليسم منحط و بوروکراتيک حرفی            

اگر داشتند و     .برای گفتن نداشته و ندارند        
در صورت درستی نظراتشان بايد به                    

طبق اصول      .  نتيجه ای می رسيدند                
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ماترياليسم تاريخی از محاالت است که                 
اصول انقالبی منطبق بر شرايط مشخص           
از لحاظ فرمول  بندی شرايط و تعيين                     
استراتژی و تاکتيک درست ارزيابی و                 

. انطباق داده شود به نتيجه مشخص نرسد           
ل و تمام تجارب جنبش جهانی         –اصول م   

. کارگری اين ادعا را اثبات کرده است                 
طرح اين مسله از اين جهت ضروری                   

انحالل   –ميباشد که جريانات اکونوميست        
طلب و تمامی اشکال ديگر اپورتونيسم به           
تجربه شوروی و لنينيسم نه از جهت نفی             
ديالک تيکی در جهت استفاده در پراتيک            

طبقاتی پرولتاريا بلکه برای             –انقالبی    
توجيه و ماست ماليزه کردن تئوری                         
سازشکارانه خود در جهت نفی هرگونه               

انقالبی مورد بهره       –اصوليت تشکيالتی     
برداری قرار می دهند و در مقابل اين                    
سئوال که بعد از کمون پاريس در کجای               
دنيا پرولتاريا بجزء شوروی توانست                     

 . قدرت را بدست بگيرد 
بعنوان  پرچم سرنگونی سرمايه داری نويد       

. بخش پيروزی انقالبات کارگری باشد                
سکوت اختيار کرده و يا در بهترين حالت           
با قبول واقعيات مسلم انقالب اکتبر به                     
توجيه و تحريف تجارب انقالبی آن می                 

البته هدف ما نفی آسيب شناسی          ..  پردازند
که در آينده در مورد       (انقالب اکتبر نيست      

و پاکتمان      )آن صحبت خواهيم کرد                      
انحرافات شديد در حزب کمونيست                          
شوروی پس از مرگ لنين تحت رهبری              

استالينی و زمينه       –جريان بوروکراتيک     
تاريخی اين بوروکراتيسم         –های عينی       

نبود ، و نيست بلکه اينکه چطوری در يک       
فئودالی،   –کشور  بقول امپرياليستی                  

 درصد نيروی کشور تحت      ١٠کارگران با   
رهبری حزب انقالبی خود قدرت را کسب         
کرد و الهام بخش پرولتاريای جهانی در               
نابودی نظام سرمايه داری شد و قبل از                 
هر چيزی استفاده از تجربه اين آزمايش               
موفق تاريخی در عين نفی جوانب منفی آن        
هدف اصلی تمام کمونيستهای جهان                        

اين نقطه اساسی يعنی          "  و اساسا   .ميباشد
ل در      -استفاده از تجارب و اصول م                 

شوروی برای کسب قدرت سياسی است که       
ل را    -ماهيت اساسی تمام احزاب واقعی م       

تشکيل می دهد و پاشنه آشيل تمام                               
اپورتونيستهای انحالل طلب هست، که                 

کسب (عين گربه دور ديگ روی آتش                   
می چرخند چرا که تمام اين      )  قدرت سياسی 

جريانات رنگارنگ اعتقادی به کسب                    
قدرت سياسی که بقول مانيفيست، وظبقه             
فوری و عاجل طبقه کارگر و کمونيستها              

دشمنی پنهان و يا    "  و اساسا .  است ، ندارند  
علنی آنان با لنينيسم در همين راستای يعنی        

با . (  تسحير قدرت توسط طبقه کارگر است 
لنينيسم بعنوان مارکسيسمی که درعمل                 
محک خورده، و از لحاظ تسخير قدرت                

از جنبه انقالبی آن بعنوان          "  سياسی دقيقا  
تئوری راهنمای عمل انقالبی پرولتاريا                
برای درهم شکستن ماشين دولتی سرمايه           
و برقراری حاکميت طبقه کارگردشمنی              

حال اينکه پس از کسب قدرت و       .)  می کنند 
در شرايطی که بوروکراتيسم در اشکال              

دولت در آنجا مسلط شده و دست               -حزب
آوردهای انقالب را به نابودی کشاند                       

درعين اينکه برای پرولتاريا دارای                          
اهميت بسيار باالئی ميباشد اما در درجه              
دوم اهميت قرار می گيرد اين مسله عين              
اين ميباشد که مارکس ، انگلس ، در عين             
باور به زود بودن کمون پاريس و شکست          
آن از تجارب آن برای تئوريزه کردن                     

علی رغم   .حکومت کارگری استفاده نکنند      
اينکه جريانات آنارشيستی رهبری انقالب         

عجز و گاليه   .   را در دست داشتند        ١٨٧١
و زاری انحالل طلبان عين اسالف خود               

از بلشويسم در بر چسب         )  منشويک ها     (
های بوروکراتيسم،بناپارتيسم و                                  

ريشه در تئوری    "  دقيقا...  ولونتارميسم و    
آشتی طلبی و رفرميستی آنان برای کاسه            
ليسی و در جا زدن در حد خواست های                 
غير سياسی طبقه کارگر در چهارچوب               

لنينيسم بعنوان   .  نظام سرمايه داری است        
تئوری و تاکتيک پرولتاريا برای انقالب              
پرولتری و کسب قدرت سياسی هيچ ربطی       

استالينی که در     –به انحرافات بورکراتيک    
جای خود مورد بررسی قرار خواهد                      

بطوريکه تسلط رويزيونيسم     .  گرفت ندارد  
در حزب سوسيال دمکرات آلمان ارتباطی         

لوکزامبورگ   -به جناح انقالبی حزب روزا    
و بيل و کارل لپ کنخت نداشته و يا تسلط             
اپورتونيسم در انترناسيونال دوم پس از                
مرگ مارکس و انگلس ربطی به مارکس            

پس انحالل طلبان ما در       .  و انگلس ندارد      
چسباندن شکست شوروی به لنينيسم چه               

 هدفی را دنبال می کنند ؟ 
هدف اساسی همه اشکال رنگارنگ انحالل      
طلبان در نفی يا کمرنگ کردن اصول                   
لنينی دور زدن تسخير قدرت سياسی و                  
بنابرين نفی حزب طبقه کارگر بعنوان                   

 .ابزار اصلی اين عمل است
 
نقطه اشتراک انحالل طلبان در نفی             :  پ

 : اصول لنينی تشکيالت 
 

بطوريکه گفتيم تنزل از شعار کسب قدرت         
سياسی بقول مانيفست کمونيست بعنوان               
وظبقه فوری و عاجل کمونيستها تا حد                   
خواست های  خودبخودی و اقتصادی                    

بعنوان مضمون فعاليت نيروهای کارگری        
به طوری جبری به تنزل از اصول                          
تشکيالت سياسی واحد تشکل های علنی              

چرا که تشکيالت سياسی          .  منجر ميشود   
طبقه کارگر بايد با شرايط و هدف فعاليت            

تشکيالت سياسی   .  آن مطابقت داشته باشد      
 –که بايد در کليه مراحل مبارزه انقالبی              

طبقاتی در جريان کسب قدرت وانتقال به            
سوسياليسم بايد پيشآهنگ و پيش قراول                

بعبارت ديگر در شرايطی      .  کارگران باشد 
که پرولتاريا بايد عليه بورژوازی حاکم                
جنگيده آنرا مغلوب ساخته و قدرت سياسی        

سازمان .  را با قهر از دستش خارج سازد          
سياسی طبقه کارگربايد چنان سازمانی باشد 
که در راستای  هدف فوق پيروزی انقالب          
کارگری را برطبقات صاحب ثروت هم              
ممکن و هم مطمئن گرداند و اين مسئله                  

. چهارچوب اساسی تشکيالت لنينی است           
انحالل   –چيزی که برای يک اکونوميست       

طلب در چهارچوب نظام سرمايه داری در        
حد خواسته های قابل حصول ديوان                         

 . محسوب ميشود...ساالری ، بورکراتيسم ،
ل در فرمول بندی اصول         -پايه و اساس م    

تشکيالت سياسی طبقه کارگر بر چه چيز           
 استوار است؟

 بر کسب قدرت سياسی بعنوان                     "اوال 
 ) مانيفيست(مسئله اساسی انقالب کارگری 

انقالب کار توده     :  الف بر دو اصل        "ثانيا
هاست و يا آزادی کارگران بدست خود                  

 . آنان ميسر است
 آگاهی سوسياليستی خارج از مدار                   :ب

مبارزه خودبخودی  کارگران وارد آن                   
 .  ميشود

ل بر اساس وحدت      -اين دو اصل پايه ای م     
ضدين ديالک تيکی در پروسه معينی                     
تاريخی ودرصورت خلوصيت                                   
ايدئولوژيک و وجود شرايط عينی مساعد          
به تشکيل حزب طبقه کارگر منجر شده و            
بعنوان آنتی تز نظام سرمايه داری در يک          
پروسه وحدت عمل و تئوری و يا آگاهی               
سوسياليستی و جنبش خودبخودی با نفی              

. اين نظام به سنتز سوسياليسم منجر ميشود        
در اين مورد مراجعه شود به مقاله                     (  

جنبش سوسياليستی از نشريه انقالب سرخ         
تشکيالت سياسی طبقه کارگر از      )۴شماره  

ترکيب جنبش سوسياليستی با جنبش                        
خودبخودی در يک کل متوازن و همآهنگ        
به لحاظ عدم کم بهاء دادن به هر کدام از                
اجزاء بوجود می آيد بعبارتی اگر چه                      
آزادی طبقه کارگر بدست خود آن ميسر               
است اما اين طبقه بدون جنبش و آگاهی                  
سوسياليستی که بقول مانيفست کمونيست            
بخشی از جامعه بورژوازی که به درک              
علمی وتئوريک کل جنبش نايل آمده اند به          
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طبقه کارگر  می پيوندند، غير ممکن است          
چيزيکه پايه اساسی اپورتونيسم                                  

و اختالف   )  انحالل طلب    -اکونوميست   (  
تمامی .  اساسی کمونيستها با آنان است               

کمونيستها در عين اعتقاد به نيروی توده              
ها بعنوان فاکتور اساسی تحول و انقالب              
از طرفی جنبش سوسياليستی را به عنوان          
جزئی از طبقه کارگر و بخش جدائی                      
ناپذير آن می دانند که نه از درون                               
مبارزات خودبخودی بلکه بقول مانيفست           
از ميان ايدئولوگهای جامعه بورژوازی که        
به آن پشت کرده و به درک تئوريک کل               
جنبش روی می آورند، بيرون می آيد و يا           
بعبارتی سوسياليسم بعنوان علم رهايی                  

نه بعنوان ادامه           )انگلس(طبقه کارگر           
مبارزه خودبخودی کارگری بلکه بعنوان           
جزء مکمل اين جنبش نتيجه و ادامه علوم            
جامعه شناسی و فلسفه ميباشد، که خود                  
بستری جداگانه داشته و بايداز طريق تلفيق        
با اين جنبش پيشروی کارگری آنرا در                  
جهت کسب قدرت سياسی و برقراری                   

از .  حاکميت سوسياليستی هدايت کند                 
طرفی در شرايطی که ايدئولوژی و                         
فرهنگ سرمايه داری حاکم بوده و طبقه              
کارگر در يک خود بيگانگی و هرج و                   
مرج و رقابت نا سالم  ناشی از شرايط                    

چطور ميتواند  .  بورژوازی به سر می برد      
به خودی خود بدون هدايت جنبش                              
سوسياليستی راه را از چاه تشخيص                         

چگونه می تواند در شرايط پيچيده              .دهد   
استراتژی و تاکتيک خود را فرمول بندی           

فکر .  چيزيکه از محاالت ميباشد     ...  کند و   
کنيد بدون مارکس و انگلس چطور جنبش           
کارگری می توانست برای حزب خود                  

چطور می      )  مانيفست(برنامه بنويسد           
... توانست عليه پردون ،باکونين و السال و      

و انحرافات ديگر جنبش کارگری مبارزه           
 . کند

پس می توان نتيجه گرفت که حزب طبقه             
کارگر از طريق پيوند و تلفيق جنبش                       
سوسياليستی ،بخش آگاه و کارگران                         
پيشروی  که به ضرورت حکومت                           
کارگری و سرنگونی قهر آميز حکومت              
سرمايه داری نايل شده اند پديدار می گردد         

بر اساس اعتقاد به کسب قدرت        "  که اساسا 
سياسی بعنوان وظبقه عاجل و فوری                      

بر اساس برنامه و           )مانيفست کمونيست   (
چهار چوب تشکيالتی مشخص با توجه به          
شرايط مشخص هر کشور قدرت طبقه                  
کارگر از طريق عناصر پيشرو و تشکل             
های طبقاتی ديگر در راستای انقالب                     
کارگری در جهت حکومت خود هدايت می   

خالصه وجه مشترک تمام انحالل           .  کند   
طلبان در نفی کسب  قدرت سياسی و                       

ديکتاتوری پرولتاريا نفوذ آگاهی                               
سوسياليستی از بيرون ،و بنابرين لزوم                
تشکيل سازمانی که برای تحقق اهداف                  
فوق در يک طرف با تطبيق تئوری                         
سوسياليسم علمی بر شرايط مشخص و در         
آوردن برنامه ، استراتژی و تاکتيک و                  
شعارهای عملی برای آن شرايط و از                     
طرفی نحوه پيشبرد و عملی کردن اين                   
برنامه و تطبيق آن و همچنين تجارب ملی           
و جهانی با جنبش خودبخودی کارگری و            
تالش برای  جذب تمامی افراد مساعد که             

و .  طبقاتی رسيده اند      –به آگاهی سياسی       
سازماندهی آنان در اشکال توده ای و                     
حزبی در راستای سازماندهی انقالب                    
کارگری برای اهداف برنامه ای ميباشد لپ 
مطلب اينکه تمامی انحالل طلبان از                        

پايدار تا سوسيال دمکراتهای           –حکيمی   
راه کارگری و از تروتسکيستها تا                             
جريانات گوناگون منتسب به حکمت هيچ            
اعتقادی به سازمان انقالبيون حرفه ای که          
از ملزومات نفوذ آگاهی سوسياليستی از              

بنابرين از بوجود       .  بيرون است ،ندارند      
آوردن يک حزب انقالبی  که فقط تنها از              

چرا که  .  اين طريق ممکن است، عاجزند         
ادامه کاری ، پايداری ، حفظ و همچنين                 

 –جهت گيری و ارتقاع درست سياسی                 
کارگری تمام اشکال ديگر مبارزه و تشکل        
های کارگری فقط و فقط منوط به اين                      

بعبارت ديگر نقطه شروع           .  بخش است   
جدی فعاليت سازمان يافته و همچنين بقول         
لنين تسمه انتقال همه اشکال مبارزه و                    
تشکل های کارگری در جهت درهم                         
شکستن قدرت دولتی و تسخير آن فقط با               
ايجاد سازمان انقالبيون حرفه ای معنی پيدا       
می کند چنين سازمانی بعنوان ستون فقرات 
حزب انقالبی در شرايط سرکوب و لزوم            
مخفی کاری و مبارزه با تمام اشکال                        

سرکوب پليس سياسی و سازماندهی مخفی         
مکانهای هدايت جنبش کارگری در محيط          

 .کار و زندگی آنان است
 
سبک کار انحالل طلبان و سبک کار                )۴

 :کمونيستی و هدف ما
 

ما در مضمون فعاليت طيفهای گوناگون              
انحالل طلبان گفتيم تنزل از کسب قدرت              
سياسی و ديکتاتوری پرولتاريا بعنوان                  

به کم بها     "  وظبقه عاجل کمونيستی الزاما      
دادن و نفی حزب طبقه کارگر بعنوان                     
ابزار اصلی و اجرائی اين اهداف منجر                
ميشود و در ادامه تمام اين جريانات برای           
الپوشانی خيانت خود به نفی لنينيسم و                    
تجارب انقالب اکتبر بعنوان تنها برنامه به         
عمل درآمده و تجربه عملی جنبش                             

کارگری می کشاند و اين خيانت در بدترين   
اشکال انحالل طلبانه، در زرورقهای دنباله      
روی و پرستش جنبش خودبخودی بسته               

در اين قسمت ما به بررسی          .بندی ميشود 
کوتاه سبک کار انحالل طلبان می                             

 : پردازيم 
طيف گسترده از فعالين :علنی گراها : الف 

پايدار تا      -ليبرال کارگری از حکيمی              
نه سياسی پيگيری      –کميته های نه صنفی      

، همآهنگی ، شورای همکاری، اتحاديه               
اغلب ادعاهای مشترک   ...   آزاد کارگران ،  

دارند از جمله دفاع از جنبش کارگری در           
حوزه تشکل يابی و مبارزات جاری ،                    

فرقه های      "همچنين ادعا دارند که                        
گذشته باعث شکست جنبش            "  کمونيستی

کارگری بودند، همچنين مدعی هستند که            
در شرايط سرکوب و توازن قوای موجود           

در ...کاری بيش از اين نميشود کرد ،                    
با تجمع در محفل های بی بو         "  نتيجه عمال 

نه سياسی      -وبی خاصيت که نه صنفی            
هستند اما ادعای هر دو را دارند، بر                        
محور خواست ها و تشکل های جاری                   

و "  دخالت گر     "اقتصادی        –صنفی      
گزارشگر حوادث روزمره کارگری می            

از طرفی علی رغم وجه مشترک            .  باشند
تمام اين نيروها در نقد اپورتونيستی گذشته        

... جنبش کمونيستی با نامهای فرقه و                    
تمامی اين محافل دنبالچه های بيرونی                   
خاص خودشان را دارند که سعی می کنند           
به طور مستقيم و غير مستقيم خود را                      
حامی و دنباله رو اين فرقه ها نشان داده و           
روی اين حمايت سروکله يکديگر را می             

شبه فرقه های بيرونی هم تالش              .  شکنند
دارند با نشان دادن و چسباندن خود به اين            
محافل اخته روشنفکری بار به اصطالح             

مردمی به خود داده و با دل                –توده ای     
مشغولی های ژورناليستی و محفل بازيهای      

. در حد اطالع رسانی خود را فريب دهند           
نگاهی گذرا به جريانات سه چهار ساله                 
اخير جنبش سوسياليستی و کارگری                       
نشاندهنده نقش اخوش اين جريانات                         

در جنبش کارگری و نقش              "  مخصوصا
خائنانه و تخريبی آن در جنبش                                     

ما در آينده به اين مسله         .سوسياليستی است 
به سبک کار     "  خواهيم پرداخت اماعجالتا    

نه سياسی    –کارگريهای نه صنفی       -ليبرال
 .نظری می افکنيم 

 : علنی گرائی  -١
با اين منطق     "  استدالل اين نيروها ظاهرا      

اصولی آغاز ميشود که انقالب کار توده ها        
ست  ، آزادی کارگران بدست خود آنان                 
ميسر است ، توی اطاق نميشود انقالب                  

اين مسئله درعين اصولی       .  کرد واال آخر    
بودن و اساس فعاليت کمونيستی بودن از             
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لحاظ مضمون فعاليت ،اما به لحاظ                           
 :اصولی 

 در شرايط سرکوب فاشيستی که               -"اوال 
رژيم اسالمی به لباس پوشيدن آدمها گير              

 .می دهد چه رسد به مبارزه حتی صنفی 
 چسبيدن به جنبش خودبخودی در        -"  ثانيا 

حد خواستهای صنفی و در نتيجه کرنش و          
دنباله روی از آن و فدا کردن منافع آتی                  
سياسی بر منافع آنی در حد چانه زنی و                 
کاسه ليسی در شرايط سرمايه داری و                   

 . حفظ آن
 – اينکه اين تشکل های نه صنفی              -"ثالثا

نه سياسی تجمع افراد فعال کارگری خارج        
از محيط کاراست، نه خود کارگران در                
محيط  کار و زندگيشان ،  بنابرين                              

صنفی   -طرحهای آنها بی ارتباط سياسی          
باعث تنزل از خواست      "  که عمال .  هستند  

های سياسی می شوند و همچنين توان                    
سازماندهی خواستها در حد تشکل های                
علنی مثل صندوق های  کمک را هم                       
ندارند، چرا که مبارزه از دو حالت خارج           
نمی باشد يا بايد  سازماندهی تشکل های               

-تعاونيها  –صندوقهای همياری        (علنی    
در ارتباط با     ...)  تشکل های ورزشی و          

بدنه کارگری مورد هدف قرار بگيرد و يا           
در فاز سازماندهی اعتصابات ، خواستهای       

روزمره کارگری ، کميته ها و هسته های            
دو حالت فوق نيز        .  مخفی را هدايت کند       

هردو در حد صنفی است، چون اين فعالين         
 .حزبی را ندارند –توان فعاليت سياسی 

مسئله را از جنبه سبک کار و عملی از               
 : نزديک بررسی می کنيم 

بر فرض ممکن يکی از گزارشگران                      
نه سياسی با     –درون اين محافل نه صنفی       

تعدادی از کارگران يک کارخانه که توان           
و جسارت فعاليت کارگری دارند تماس                
بگيرد و سعی کند آنان را در مسير مبارزه         
سازماندهی کند،فکر می کنيد بهترين                     

نه   –پيشنهاد از طرف فرد نه صنفی                    
سياسی به دوستان پيشروی کارگری چه              
خواهد بود ؟ نهايت و اوج ابتکار آنها در               
 :سازماندهی کارگران عبارت خواهند بود

 تهيه گزارش  علنی از محيط کار                  :الف
 آنان برای درج در نشريات علنی 

خود و يا    "   مصاحبه با آنان مخصوصا      :ب
 افراد نزديک به فرقه خودی بطور علنی 

 آوردن آنان به تشکل های علنی و                      :ج
 علنی کردنشان 

در سه حالت مفروض نيروهای موجود                
علنی شده در محيط کار خود زير ضرب             
خواهند رفت ، چون جو پادگانی                                  
درکارخانجات حاکم است کارگران فوق             
هزينه های بسياربااليی برای کارهای                   

مصاحبه ، دادن گزارش و            (بسيارکوچک

) شرکت در جلسات تشکلهای بی خاصيت         
به دنبال آن نسبت به هرنوع           .  خواهند داد  

 .تشکل بدبين واز آنها  متنفرخواهند شد
حاالبررسی  مسئله را از يک فاز باالتر              

شروع کنيم، با توجه به گستردگی                              
اعتصابات که در آن کارگران بطور علنی         
به ميدان مبارزه قدم می گذارند و تمام بدنه          

و اين علنی    (و رهبری آنان علنی ميباشد          
بودن رهبری از بزرگترين ضعف جنبش           

.) کارگری در دوره جديد ميباشد                               
حاالببينيم، دراينجا وضعيت انحالل طلب           

اکونوميست ما چه عکس العملی برای             –
سازماندهی نشان می دهد؟ وی که افق                   
ديدش از دماغش جلوتر نيست با به                          
کارگيری اشکال باال ده ها گزارش دهی ،          
مصاحبه با توجه به جو مبارزه علنی از                

" خود بی خود شده اين عمل را مخصوصا         
با نمايندگان جريانات اعتصابی و حتی                  
المقدور با رهبران اعتصابی تکرار خواهد       
کرد تا نشان دهد از حد ژورناليستی خارج         
شده و او و فرقه اوست که جنبش را در                  

 .دست دارند
عکس گرفتن از چپ و راست و مصاحبه            
های مکرر چه چيزی عايد جنبش کارگری       

 ايران ميشود؟
نه تنها هيچ عايدی بلکه بزرگترين ضرر           

و زيان گريبان گير آن ميشود، با هدايت                
اخته گان سياسی، بر اساس يک همسويی            
نا گفته و نا نوشته با رژيم حاکم، تمام                       
رهبران جنبش شناخته شده و درتحت                     
نظرنامحسوس نيروهای حاکميت قرار                
خواهند گرفت، تا در شرايط مطلوب رژيم         

و همچنين  .  ، مورد سرکوب  قرار بگيرند       
نيروها از رهبری اين حرکات اعتصابی             
که می توانستند بعنوان نيروی مخفی در              

. سازماندهی کل جنبش شرکت داشته باشند       
وحال به دليل علنی گرايی در يک                             
اعتصاب در جا می زنند و رژيم با کمک             
نا آگانه و غير مستقيم اين اخته های                          
سياسی جلو ساخته شدن يک تشکيالت                  
سياسی محکم و مخفی که از ميان فعالترين        
افراد پيشروی کارگری ودر دل مبارزات          
برای سراسر ايران را می گيرد از اين                  
جهت دمسازی رژيم با اين تشکل ها و عدم 

 .سرکوب آنان بی جهت نيست
مهمترين سوال يک کارگر پيشروی فعال          

حزبی از اين اخته گان سياسی اين است                
در عرض چندين سال که هزاران             :  که   

کارخانه بسته شده اند که در آنها مبارزه                
کارگران در حد مرگ و زندگی جاری                  
بوده است شما برای هدايت جنبش کارگری      
از ميان ميليونها نفر کارگر اخراج شده ،             
چند نفررا برای کاروفعاليت انقالبی ساخته       

هيچ ،  "  مسلما!!  و به جنبش تحويل داده ايد؟ 

در حاليکه اگر از هر کارخانه تعطيل شده           
فقط يک نفر برای مبارزه در حد سراسری        
جذب جنبش ميشد، ما االن هزاران نفر                  

البته بر ما پوشيده نيست که        .  نيرو داشتيم    
اين اخته های سياسی با توجه به جو                         
سرکوب و توان خود ، سازماندهی                           
سراسری پيش کش حتی توان سازماندهی          

برای .  يک حرکت کوچک را هم ندارند            
اطالع رسانی ژورناليستی و نمايش عقده           

خرده بورژوای هم         –های بورکراتيک       
آنان ناشی از منافع طبقاتی آن بعنوان                      
تکنوکراتهای خرده بورژوا و ليبرال در به        
کنترل در آوردن جنبش کارگری و اخته              
کردن آن در حد خواستهای ليبرالی قابل                
تحقق در نظام موجود ميباشد چرا که                      
هرگونه حرکت جدی سياسی کارگران در          
حد حکومت سياسی منافع طبقاتی آنان را            
به شدت به خطر می اندازد اين اخته ها                  
فقط در رژيم فوق ارتجاعی اسالمی که به          
خوردن و پوشيدن مردم گير می دهد می              

توانند پز مبارزه بدهند اما در يک رژيم                 
سرمايه داری پيشرفته به سگ وفادار آن             

البی گری حزب             (تبديل می شوند                   
کمونيست کارگری گرايشات مختلف طيف       
حکمتی ها برای سرمايه جهانی و دمسازی       
بخشی از اين فعالين با جناحهای                                  
بااصطالح اصالح طلب رژيم، مويد اين             

بطوريکه گفته شد مماشات         .  مسئله است  
رژيم اسالمی در عدم سرکوب اين                            

بر اساس يک منافع مشترک     "جريانات دقيقا 
وهمسويی آنها با رژيم ارتجاعی اسالمی             
در شناساندن نيروهای کارگری و همچنين        
جلوگيری از تشکيل حزب سياسی قرار               

 .دارد
 
 :کاريزماتيک –برخوردهای اينترنتی  -٢
 

 –بطوريکه گفته شد هدف علنی گراهای             
نه   -انحالل طلب در تشکل های نه صنفی          

سياسی در دفاع از منافع تکنوکراتهای                  
ليبرال و خرده بورژوا، فشار بر رژيم                   
اسالمی از طريق توان مبارزاتی کارگران        
برای گرفتن فضای تنفسی بيشتر برای                  
خود ميباشد از طرفی در نقطه مشترک با            
رژيم اسالمی مهار جنبش کارگری در                  
جلوگيری از تشکل سياسی آن و حکومت            
کارگری و خفه کردن هرگونه حرکت                   

 –راديکال در چهارچوب قانونيت اسالمی        
سرمايه داری با شعار تشکل های مستقل و        

اليه های    .  خواست های جاری ميباشد             
تکنوکراتها بعنوان آچار فرانسه نظام                     
سرمايه داری و در عين حال دست پرورده        
ميراث خوار و نشسته بر خوان نعمت های        
چپاول کرده شده سرمايه داران اسالمی                
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بعنوان خرده بورژواهای مرفه و ليبرال              
هستند که هر چند زير فشار حکومت داللی     

فاشيستی اسالمی به لحاظ عدم رعايت             –
سرمايه داری در حد          “  متعارف”قوانين    

اما وحشت  .  بيان تجمع و شکل قرار دارند       
آنان از حکومت کارگری بمراتب بيشتر              

. ازوحشت آنان از جمهوری اسالمی است        
بدين لحاظ همسو با نمايندگان مطرح                       
سرمايه داری مانند سازگارا که االن کاسه          
ليسی عمو سام را می کند با نام مبارزه با              
بورکراتيسم ، استالينيسم ، ديکتاتوری                   

کارگران را از حزب سياسی       ...  حزبی و    
ترسانده مبلغ سازش کارگران با نظام                     
سرمايه در حد خواستها و شکل های                       

. صنفی و قابل تحقق در آن سيستم ميباشند          
مهمترين مسئله ای که در مورد اين اليه ها     
بايد دقت کرد اين است که با توجه به                        
تجارب تاريخی تکنوکراتها دارای شکل              
پذيری به لحاظ هويت طبقاتی خاص نبوده          
و با توجه به  نقش خود در نظامهای                         
سرمايه داری و کارگری با چسبيدن به اين         
نظامها کسب هويت می کنند و خود را در           
اغلب موارد فرا و در رآس طبقات اصلی            
می دانند نقش آنان در شکست کشورهای             
باصطالح سوسياليستی خيلی مهم است و            
از اين لحاظ بدليل دمسازی آنان با طبقات            
گوناگون دارای اشکال عوام فريبی پيچيده         

الزم به     (  برای طبقه کارگر ميباشند                 
توضيح است که اين مسئله  ازحوصله اين          

اما به دليل اشاره به           .  بحث خارج است     
واقعيات برای نتيجه گيری در اين مورد               

آنان براحتی به هر شکل که می       )الزم است 
در شکل     "  خواهند در می آيند مثال                   

مديرخشن سرمايه داری ، يا در قالب                      
رهبر جنبش کارگری خودنمائی می کنند تا       
حدودی که برای دو طبقه اصلی قابل قبول          

کارگران که در شرايط    "  است ، مخصوصا  
فوق استبدادی کنونی و خالءيک آلترناتيو          
انقالبی دنبال نجات بخش های                                      

بدين لحاظ با توجه     .کاريزماتيک می گردند  
به ماهيت نيروهای موجود در تشکل های          
علنی که توان رهبری سياسی وصنفی                   
طبقه کارگر را ندارند با نزديکی و سوء               
استفاده از جنبش کارگری تالش می کنند             
از زير فشار سياسی رژيم فاشيستی در                 
آمده و بطور کاريزماتيک از طريق چهره         
سازی های انترنتی و راديوو تلويزيون از          
يک طرف با تکيه بر جنبش کارگری از              
رژيم  امتيازهائی گرفته و از طرفی جنبش        
کارگری را در حد خودبخودی و غريزی           
نگه دارند تا اين جنبش نتواند به طرف                   

حزبيت،سياسی و در نتيجه کسب قدرت                
ميل کند و اين همان نقطه مشترک رژيم                
اسالمی و تمام بخش های ديگر سرمايه                

داری با انحرافات درونی طبقه کارگر                  
" دمسازی رژيم اسالمی با آنان مثال     .  است  

دعوت از حکيمی برای سخن رانی عليه              
در زمانی که اعتباری             (لنين و حزبيت        

، در جهت حمايت و گسترش        "دقيقا)  داشت
نقش آنان برای خنثی کردن عمليات جنبش         
کارگری برای برقراری و حرکت در                    

کمونيستی برای حزبيت       -مسيرهای مخفی  
اين مسئله مايه تسلی   . و قدرت سياسی است 

رژيم بوده و اميدواری آنان را برای نجات         
از نابودی قطعی در صورت فروپاشی صد  

چرا که با وجود اين فسيل        .  چندان می کند   
ها و اخته های سياسی طبقه کارگر حتی               
در صورت اعتالئی انقالبی هم عين دوره          

 زير سرکردگی بخش های ديگر                       ۵٧
سرمايه قرار خواهد گرفت و اين يعنی                   

چرا که    .  نجات سرمايه و رژيم موجود            
طبقه کارگر فقط در سايه حزب سياسی                 
خود قادر است عالوه بر کل طبقه همچنين          
تمام اليه های ديگر را زير هژمونی خود            
درآورد و اين يعنی تا زمانيکه خود طبقه              
از طريق پيشروان خود به خودباوری و              
هويت طبقه ای برای خود در نيآيد خطر               
کاريزماهايی چون خمينی فاشيست آنرا               

 .تهديد می کند
  
نيروهای بينابينی، بين کمونيستها و          :  ب

تروتسکيستها، ايرج آذرين ،    (علنی گراها   
 ...):و 
 

عدم اعتقاد به نفوذ آگاهی سوسياليستی                   
بعنوان بستری جدا از مبارزه خودبخودی           
کارگران،در درون مبارزه جنبش                             

کارگری و در نتيجه عدم                -کمونيستی    
اعتقاد به نقطه شروع ساختار انقالبيون                
حرفه ای در ساختن عملی سلولهای حزبی         
، الف زنی های تئوريک ، محفلی و                        
آکادميک در مورد حزب طبقه کارگر و               
ديگر مسايل جنبش مجموعه موانع جنبش           

کارگری است که بدون                –کمونيستی     
کوچکترين ارتباط سازمانگرانه و علمی و        
عملی با بدنه جنبش کارگری است وبا                    
چسبيدن به جنبش دانشجوئی مانور                          

تئوريک با جنبش بورژوائی          –آکادميک   
دانشجويی بدون تالش برای ساختن                         
تشکيالت انقالبيون حرفه ای از ميان آنان           
که الفبای لنينيسم ميباشد وهمچنين باور و            

نه   –اعتقادداشتن به تشکل های نه صنفی          
سياسی بعنوان بخشی از جنبش کارگری و         
توهم پراکنی ، نداشتن برنامه ، اساسنامه             
مدون و مشخص که از ويژگيهای اساسی            
يک ساختارلنينی و جدی است و  فرق                    
کمونيستهای اهل عمل با آکادميسين های             

در ارائه کارهای     "  وراج و کلی گو دقيقا        

مشخص و عملی که در چارچوب                             
سازماندهی عملی مبارزه طبقاتی در                      
راستای اهداف برنامه خود انجام می دهند          

 .نهفته است
کمونيستها در راستای تشکيل حزب طبقه           
کارگر عين مبارزه با تمام انحرافات                       
اپورتونيستی در تماس نزديک با بدنه                    

سوسياليستی و ارائه راه       -جنبش کارگری    
کارهای عملی برای دادن ساختار مشخص        
به آن تالش می کنند، و از طريق گرد                     
آوری مومن ترين و جسورترين کمونيستها       
و ساختن يک هسته از انقالبيون حرفه ای           
بعنوان پايه ای ترين و اساسی ترين نقطه             
شروع ساختارحزبی درداخل کشور به                 
ساختن هسته ها و سلولها و حوزه های                   
حزبی در محل کار وزندگی کارگران اقدام        
می کنند و تمام فعاليتها تبليغی ، ترويجی و         
سازمانگرانه خود را معطوف به اين مسئله       
می کنند که بقول لنين نيروی انقالبيون را            
با نيروی کارگران مبارز در حزب                          
گردآورند،دراين راستا تمام  آتش                               

متوجه موانع     "  بارمبارزه خود راعمال         
تئوريک ضرورت ساختن حزب می کنند ،       

آکادميسين   –اما در طرف ديگر ليبرال              
های  پر گو و وراج ، خود را وصل به                   
جنبش  دانشجوئی بورژوائی می کنند و                
باالف  و وراجی های بی هدف و با علنی             
گراييها در نشريات و ادبيات کارگری                   

آکادميک "  به بلندگوی محافل صرفا    "  عمال
حزبی   -و بی ارتباط با مسائل عملی                    

مطالب کمونيستها   .  کارگری تبديل ميشوند    
را با اين سانتريسمای پر گو مقايسه کنيد،            
يکی بدنبال کارهای عملی برای ساختن                

ل در     -حزب وبه خدمت گرفتن تئوری م          
ديگری در بهترين حالت      .  اين راستا است   

تبليغ فرقه گرايانه، شبه فرقه های خود                  
فی لمثل نشريه ای که می تواند در               .است

خدمت ساختن سلولهای حزبی ، ارائه                    
سبک کار کمونيستی، فعاليت در داخل ،              
مبارزه با انحرافات کارگری معطوف                   

محفل   –بلندگوئی يک فرقه      "  شود، صرفا 
 . بی هدف و دنباله حوادث است 

رفقای فعال عضويا هواردار اين شبه فرقه        
 –های بی ارتباط با جنبش کارگری                         

کمونيستی بايد ضمن مرز بندی با آنها در            
راستای تشکيل حزب طبقه کارگر و                       
ساختن سلولهای حزبی در محل  کار و                  
زندگی کارگران به کمونيستهای واقعی                

 .بپيوندند
  
 :محافل سوسيال دمکرات : ج
 

بدنبال شکست سوسياليسم منحط                                 
بورکراتيک و هجوم نئوليبراليسم و بحران        
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هويت در چپ عدول اين نيروها از                          
، در    )  راه کارگر   (ديکتاتوری پرولتاريا      

نتيجه فرار از تشکيل حزب طبقه کارگر              
بعنوان تنها ابزار کسب قدرت و نفی                        
خائنانه لنينيسم که تنها تجربه موفق به ثبت         

کسب قدرت اين جريانات با        .  رسيده است 
 ) ٧٠-۶٠(بريدن از برنامه و اهداف خود         

در سرآشيب سقوط به دامن سوسيال       "  عمال
دمکراسی و خيانت آشکار به تمام پرنسيپ        

مرکب نوشته های    .  های کمونيستی شدند      
مانند علی رضا شکوهی      (  رهبران کبيری 

مضمون فعاليت    (و   )  چه بايد کرد؟     (در   
از اين جريانات در نقد به      ...)  و)  ماچيست؟

گذشته  خرده بورژوايی ، برگشت و روی          
آوری به طبقه کارگر و لنينيسم                                      
هنوزخشک نشده بودکه رهبری خائنين و           
اپورتونيست در خيانتی آشکار به ايده و                
خون شهدای طبقه کارگربا نفی کامل                      
ديکتاتوری پرولتاريا که بقول مارکس                   

با "  بزرگترين کشف آن بوده است، عمال           
نفی جوهر انقالبی مارکسيسم مانند تمام               
اپورتونيستهای تاريخی و تبديل آن به                     

" چيزی قابل قبول برای ليبرالها ماهيتا                  
ازطيقه کارگر جداشده به سرمايه داری                

بنابرين نفی سوسياليسم در شکل            .پيوستند
حکومت کارگری همراه با نفی ماهيت                  

و نفی مفهوم      )  ديکتاتوری(طبقاتی دولت      
طبقه وغالب کردن مزدبگيربه جای آن                 

به تنزل از اصول فعاليت کمونيستی      "  عمال
رسيدند و در سبک کار و کسب قدرت                    
سياسی و سازماندهی لنينی طبقه در حزب         
خود برای اين منظور به در جا زدن با                   
تاکتيکهای رفرندام ، جمهوری  التيک                  

از دور نظاره گر بی        ...  بورژوازی ، و      
. تفاوت حوادث و دنباله رو جريانات شدند         

دوری جناح چپ اين جريانات از اصول              
اين نيروها را به      "  قبلی فعاليت خود عمال     

هيچ ارتباطی  "  اخته های سياسی که عمال       
با بسترهای مبارزه نداشته و دور خود می          
چرخند تبديل کرده است، از طرفی شدت             
سرکوب فاشيستی رژيم اسالمی بستر                    
فعاليت های شبه سوسيال دمکراتيک را در       
اشکال غربی آن مانند راه اندازی نمايشی           

" انتخاباتی ، تشکل های زرد، را کامال                 
آنان را از دور مبارزه              "  بسته و عمال      

 . خارج نموده است 
نيروهای داخلی آنها که در دور قبل هدف            
ارتباط گيری با بدنه کارگری و                                   
سازماندهی سياسی آنرا موضوع فعاليت             
خود قرار داده بودند در فاصله گيری از               

پاسيف شده و يا در           "  اهداف قبلی کامال     
اشکال پست مدرنيستی اپورتونيسم به                    
نشخوار گذشته و بحث های آکادميک بی             
سروته  مشغولند که در ارتباط با حل                       

مسايل عملی دچار سردرگمی و در جا                  
زدن و نظاره گری غير فعال جريانات                  

 .جاری هستند
به (  طيف های راست سوسيال دمکراتها           

نمايندگی حزب توده و فدائيان اکثريت                   
هم با در جا زدن در اشکال                           ...)  و

جبهه های  "  مخفی" "فعاليتهای علنی وگاها   
گوناگون ،الس زدن با جناح های سرمايه           

به ادامه    "  داری داخلی و جهانی عمال              
گذشته ننگين خود در همکاری با رژيم                  

و تثبيت نظام      )  لو دادن نيروها     (اسالمی   
سرمايه داری مشغول انجام رسالت                         
تاريخی خود مانند تمام سوسيال دمکراسی         

ديروز خمينی و امروز جا      .  جهانی ميباشند 
نشين پدر تاجدارشان وليعهد، اصالح                     
طلبان حکومتی و حتی خود سرمايه جهانی       
الهامبخش و رهبران اين سوسيال دمکراتها      

 .هستند
جنبش طبقه کارگر و کمونيسم انقالبی                    
بدون مبارزه با اين انحرافات اپورتونيستی        

پوپوليست و انحالل       –در اشکال ليبرال        
طلبانه در نفی تمام اشکال تشکيالتی که از         
ضرورت جبری آن و رسالت وی ميباشد            
نخواهد توانست خود را در اشکال                            

 . کمونيستی سازمان دهد
تشکيالتهائی که اين نيروها در چهار چوب       

ليبرالی می خواهند چيزی       –فعاليت علنی    
در حد دوستان و رفقائی سوسيال دمکرات         

اروپائی در حد رقابت انتخاباتی       –خارجی  
که هيچ افقی برای آن غير ازتبديل            .است  

شدن به يکی از جناح های حکومتی                         
اصالح طلب وجود ندارد چيزيکه در                     
نوشته بر اساس تز رويزيونيستی راه رشد         
غير سرمايه داری حزب توده در تاييد                   
رژيم فاشيستی اسالمی و جناح راديکال آن        
ادامه داشت االن در تاييد جناح های                         
اصالح طلب ليبرال و دعوت از مردم به             
شرکت در انتخابات و رای دادن به آنان                

 نفره    ٣٠حمايت حزب توده از ليست                 (
ادامه )  اصالح طلبان و معين در انتخابات         

رشد جنبش سوسياليستی و کارگری        .  دارد
روند پاللريزه شدن اين جريانات به چپ و          

. راست را شدت داده و خواهد داد                              
کمونيستها بايد در مبارزه قاطع عليه اين              
جريانات مدافع ليبراليسم و افشای ماهيت            
طبقاتی آنان جنبش کارگری را از سمومات  

با توجه به تالقی آنان با           .  آن برحذردارند  
اتحاديه ای بايد        –جريانات سنديکاليستی      

بدنه کارگری را متوجه خطر کرده  و با               
کار توده ای متين حرکات و تشکل های                
ترديونيستی کارگری را از خطر                               
اکونوميسم وعلنی گرائی و سازش در                    

 .چهارچوب سه جانبه گرائی رهانيد
 

جريانات فرقه ای ليبرال علنی،                      :  د
 :کاريزماتيک و چهره سازی 

 )طيفهای گوناگون حکمت(
 

در "  ما در نوشته های قبلی مخصوصا               
 انقالب سرخ در مقاله                             ٣شماره        

نوشتيم، »انحرافات کارگری و حزب      «اول
کمونيستی در نقد گذشته       –جنبش کارگری   

پوپوليستی و ساختارهای ولونثاريستی و             
روی آوری به پيوند با طبقه کارگر همراه           
با تقديس خودبخوديسم و اکونوميسم شديد            

توضيح چگونگی و ساختار و        .  همراه بود 
انحرافات  اپورتونيستی اين جريانات در             

از "  شماره های آينده خواهد آمد و فعال                
حوصله اين نوشته خارج است و بطور                 
خالصه بايد گفت اگر جريانات خرده                      

نقش "  بورژوائی و سرمايه داری مثال               
شوراهای کنترل کارگری را بعنوان ابزار        
اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر تا حد                 
کنترل  امور شهری در حد وظايف                           
شهرداريهای سرمايه داری پايين می                      

طيفهای گوناگون حکمت از                   .  آورند
ايدئولوژی و تشکيالت کمونيستی را با                 
کلی گوئی های بی سروته بدون ارتباط به           

کاربردی که از ذات             –وظايف عملی       
مارکسيسم بعنوان تئوری رهنمون عمل،            
نشات می گيرد تا حد تفسيرجناح و طرح             

ترديونی کارگران    –خواستهای بورژوائی    
در چهارچوب نظام بورژوائی پايين می              

از اين جهت برای پر کردن اين                .  آورند
شکاف عظيم بين تئوری و عمل و بين                    
ادعا و وظايف که بايد عملی شود حصاری        

حزبی با      –عظيم بين فعاليت سياسی                
صنفی و جاری طبقه          –فعاليت ترديونی     
" از اين لحاظ عمدتا          .  کارگر می کشند      

حزبی را در خارج                  -فعاليت سياسی     
در حد گزارشات ژورناليستی از       !!  کشور؟

حوادث می دانند و چهره سازی اينترنتی با        
مصاحبه و گفتگو نهايت انقالبی گری                    

 –آنهاست و تفسيرهای سياسی  راديو                    
تلويزيون ، روزنامه ها و انتشارات                         
اينترنتی بدون کوچکترين رهنمودهای                 
عملی در حد چهره سازی و گزارش دهی           
و تفسيرهای خبری و سياسی را انجام می           
دهند و اين همه نهايت باصطالح کار                      

سياسی طيفهای حکمت ناميده            –حزبی    
 .ميشود

خود، ابزار های    “  شاق”با چنين فعاليتهای     
داخلی همسو با سياستهای خطوط داخلی              

روشنفکری   –سازماندهی محافل فرقه ای       
و علنی گرا در محافل بدون ارتباط با بدنه           
کارگری، يا بزرگنمايی وبادکنکی کردن             
ارتباطهای پراکنده فعالينی حتی در حد                  
خواستها صنفی درجا می زنند و بحث ها             
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و الف زنی های بی سروته ليبرالی در                  
موارد خواستهای صنفی و تشکل های                   

مضمون فعاليت و       "  عمال...  صنفی و       
تشکيالت کمونيستی که بر اساس کسب                
قدرت سياسی و ساختار تشکيالتی منطبق          

بورژوائی تنزل    -با آنست راتا حد ليبرالی       
هيچ کدام از طيفهای حکمتی            .  می دهند  

اعتقادی به سازماندهی طبقه کارگر بعنوان       
پايه و نيروی اساسی تشکيل حزب طبقه                
در راستای هژمونی اپوزيسيون دمکراتيک    
برای سرنگونی رژيم اسالمی ندارند اين            
نيروها از لحاظ ماهيت طبقاتی بعنوان                   
نمايندگان بخش هائی از ليبراليسم                              
بورژوازی و انعکاس منافع آنان در درون         
طبقه کارگر در مماشات کامل و البی گری  
با سرمايه جهانی و تبليغ سرمايه داری                  

 در حد خواست ها و تشکل های              متعارف
آزاد صنفی درمقابل سرمايه داری                            
بوروکراتيک داللی و انگلی اسالمی با                 
شيوه های سرکوب فاشيستی جمهوری                 
اسالمی برای رسيدن به فضاهای مناسب            
فعاليت برای خود ميباشند و از اين جهت              
هميشه لطف سرمايه جهانی وحکومت                  
اسالمی برای اخته و محدود کردن جنبش            
سياسی طبقاتی کارگران شامل حال آنان              

بی خود نيست که شدت عمل              .  می شود  
جمهوری اسالمی در برابر حتی ليبرالهای        
سياسی درون حکومتی شديدتر از                             

هر .  برخوردش باطيف های حکمتی است       
چند که شدت سرکوب رژيم اسالمی و                   
ماهيت فرقه ای ليبرالی اين نيروها اجازه            
فعاليت توده ای حتی در حد صنفی هم به               
اين نيروها نمی دهد ولی آنان با شعبده                    
بازی های کاريزماتيک و چهره سازی                
های اينترنتی و گردوخاکهای تبليغاتی                   

اما با  .  سعی می کنند اين شکاف را پر کنند       
رشد مبارزه کارگری و رشد جنبش                         
کمونيستی وبا به بن بست رسيدن کامل                  

عوامفريبانه هر چه          –خطوط ليبرالی        
بيشتردچار بحران داخلی و انشعاب شده و          

به فروپاشی آنان       "خواهند شد، که نهايتا          

دامن زده و به طرف استحاله کامل خواهد           
 .برد

جريان عينی تکامل تاريخی اين دوره،                 
شکل گيری و هويت يابی بلوکهای طبقاتی         

قوی بر محور حزبی و يا جبهه ای           "  نسبتا
است، رشد مبارزه طبقاتی و صف بندی              
طبقاتی تمام عوام فريبی های خرده                          
بورژوائی و ليبرالی را از هم دريده و                    
وادار به همسوی طبقاتی می کند ، از اين             
جهت زمان، زمان پايان يافتن نوسانات                
جريانات ليبرال فرقه ای ، از اين شاخه به           
آن شاخه پريدن آنان ، در جهت تالش و                 
روشن شدن ماهيت طبقاتی ليبرالی آنان                
است،  اين مسئله باعث ريزش اساسی                   
نيروهای  اين شبه فرقه ها در داخل کشور          
خواهد شد، نيروهائی که پس از دوره های         
طوالنی در جا زدن ، سردر گمی در سايه           
رهبريت خائنانه اين فرقه ها در بين، يک            

نيروهائی که    .  دو راهی گير کرده اند              
بايد راه درست را پيدا کرده و از               "  واقعا

جدا شده   )  طيفهای حکمتی  (اين جريانات      
 .خود را از انحراف نجات بدهند

رفقای صادق  و کمونيست اين نيروها بايد          
از نگاه متعصبانه دست برداشته و با افق             
بازبه نقد تفکر ليبرالی حاکم بر اين                           

ليبرالی   –جريانات و سبک کارهای علنی        
مطابق با آن تفکرات پرداخته و با آنها                    

و  با روی آوری عميق به         .مرز بندی کنند  
جنبش کارگری و کمونيستی در جهت                    
تشکيل حزب واقعی طبقه کارگر قدم                       

رفقای کمونيست مبارز،عضو يا       .  بردارند
هواداراين طيفها بايد تعصب فرقه ای شبه          
مذهبی را به دور انداخته با چشم باز و                    
انقالبی به مسايل نگاه کنند و ببينند اين                    
فسيل های ليبرال به اصطالح رهبری در           
داخل و خارج چطور روی ليدر شدن با                

رجوی   -خمينی    –چهره سازی مانند شاه       
به جان هم افتاده اند چطوری چهره هايی             
از يک گرايش حکمتی عين سگ و گربه             
چشم ديدن يکديگر را نداشته و هزاران                 
تهمت نثار هم می کنند؟ چطوری با                          

سياستهای ليبرالی در حد پرستش و دنباله           
روی از جريانات خودبخودی باعث بقا                

 –وطوالنی شدن عمر رژيم اسالمی                       
چطوری با علنی   !  سرمايه داری می شوند؟   

گرائی و چهره سازيهای بورژوائی با                    
 نفر ١٠٠قهرمانان دن کيشوت وار بيش از 

از بهترين نيروهای کمونيست جسور و                
 ! پرانگيزه را به دام رژيم اسالمی انداختند؟

رفقا، اگر کمونيست هستيد؟ بايد بدانيد که            
مارکسيسم ضد کيش شخصيت و مخالف             
چهره سازی بوده و مبين بيداری و دادن               
آگاهی به توده ها بر اساس رشد و تقويت              

بنابراين همين يک تز          .  اراده آنان است      
يعنی چهره شدن و چهره سازی به تنهايی            
کافی است تا ثابت شود که اين جريانات                

غير مارکسيستی است و       "  کامال)  حکمت(
حتی تز چهره سازی و چهره شدن در                     

ثابت کرده است که باعث     )  هم اکنون (عمل  
دشمنی نيروها با يکديگر و باعث تفرقه و           

 –پراکندگی در کل جنبش کارگری                          
کمونيستی شده است وبايد بپذيريد که در               

چهره سازی و چهره    (آزمايش عملی اين تز   
ما کمونيستها   .  شکست خورده است    )  شدن

بر اساس اعتقاد به ماترياليسم تاريخی                    
نه (اعتقاد داريم انقالب را توده ها می کنند          

نه (، تاريخ را توده ها ميسازنند        )  چهره ها 
، آزادی کارگران بدست خود              )چهره ها   

نه چهره های ولو           (  آنان ميسر است           
طبقه کارگر به قيم             -)مارکس)(کارگری

تفکرات رهبران    –)  مارکس(احتياج ندارد   
خائن اين فرقه ها عين تفکر سرمايه داری          
در نابودی شکل گيری اراده واحد طبقه                
کارگر برای قدرت خود طبقه ميباشد که               

 .می خواهد جايگزين آن شود
رفقا ، زمان را از دست ندهيم با نقد                           
مارکسيستی اين شبه فرقه های ليبرالی به            
صفوف مبارزين واقعی طبقه کارگر                      

توجه رفقا را به ادامه مطلب بنام       .  بپيونديم  
سبک کار و تشکيالت کمونيستی درشماره        

 .بعدی جلب می کنيم
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طی مدت يک سالی که انقالب سرخ منتشر   
می گرددنقدهای از طرف رفقای عضو،             
هوادار و خوانندگان از طروق مختلف                  
بدست ما رسيده است بخش مهمی از آنها             

 :عبارتند از 
زمان انتشار نشريه طوالنی                   -الف

 .است
نشريه به مسائل سياسی                                 -ث

،روزوتبليغات سياسی نمی                     
 .پردازد

مطالب سخت بوده و هضم آنها                 -ج
 .مشکل است

 .نشريه منظم به دست ما نمی رسد-د
نشريه به جای اينکه سازمانگری            -و

 .کند سازمانگری را تبليغ می کند
وسعت عمل نشريه و جبهه گسترش       -م

 .کمی دارد
يکی از عمده و مهم ترين نقدها که          -ل

از طرف رفقا بر جبهه واحد                  
کارگری وارد شده اين است که            
از نوشته های انقالب سرخ اين            
گونه برداشت می شود که اکنون         
دوره اعتالی انقالبی است                       
بصورت کوتاه بايد گفت که ما              
اعتقاد نداريم که اکنون دوره                  
اعتالی انقالبی است ولی اعتقاد          
داريم که اکنون در بحران انقالبی      
بسر می بريم که زمينه ورود به           
اعتالی انقالب با توجه به شرايط       
عينی وجود دارد و اگر انقالبيون       
وظايف کمونيستی خودرابه                   
نحودرست انجام دهند يعنی                    
شرايط ذهنی انقالب را ايجاد کنند      
به اعتالی انقالبی می رسيم برای      

باور (توضيح بيشتر به مطلب              
در )  کنيم صدای پای انقالب را          

 .همين شماره توجه کنيد
نقدهای فوق به تمامی کميته های جبهه                  
ارسال شده اند و جواب جمبندی شده کميته          
ها که به هييت تحريريه آمده به صورت               

 :زير است
تمامی نقد های بيان شده و برخی از              
معايب و نارسائيها که هنوز بيان        
نشده اند اما در کارهای مشاهده           
کرده ايم، را می پذيريم وما هيچ          
جوابی برای شانه خالی کردن و          

توجيه مشکالت و نارسائيها بيان        
ضمن قبول آنها سعی     .  نمی کنيم    

وتالش ما از زمان شروع فعاليت      
بر اين مورد استوار بود که نقد             
ها را بشنويم و در جهت رفع آنها        
اقدام نماييم و اکنون نيز رفيقانه            
متعهد می شويم که وظايف                      
خودرا در جهت رفع معايب و               
نارسائيها با تمام وجود انجام                  
خواهيم داد، اما هدفی که ما در             
انجامش به عنوان وظيفه پيشقدم          
شديم بسيار کار بزرگی است و            
ما فقط می توانيم زمينه را برای          
ورود و حضور رفقای بيشتر و           
شجاعتر و تواناتر بوجود بياوريم      
تا انقالبيون واقعی و حرفن ای             
ساخته شده ادامه دهنده راه ما                 

البته ارسال نقد های فوق         .(باشند
از جانب خوانندگان ، هواداران و      
اعضا نشان دهنده اين است که              
نشريه و بدنبال آن جبهه در حال          
کسب مشروعيت و مقبوليت                  
درميان انقالبيون است و اين                  

از طرفی  ).(يعنی شروع پيروزی  
داليل ، موانع و عوامل بوجود              
آورنده مشکالت بيان شده به                  
صورت نقد به دو دسته تقسيم می        

يک دسته از آنها بستگی      .  گردند  
به ساختار وسازماندهی جبهه               
واحد کارگری دارد که بايد                      
محرمانه تلقی شوند بنابراين نمی       
توانيم درمورد آن بخش بحث                

دسته دوم مربوط به موارد      .  کنيم  
و عوامل عمومی است که برخی        

 ). را بيان خواهيم کرد
رفقا مادرحالی که بيشترين انرژی               
خود را برای حفظ امنيت                          
تشکيالت و رفقا بکار ميبريم و            
همين موضوع هر روز سخت تر      
شده زمان بيشتری را از ما می             

گيرد بنابراين شتاب سرعت انجام      
 .کارها کمتر می گردد

طبق تصميمات اوليه جبهه واحد                     
کارگری تا زمانی که در داخل             
کشور بخصوص از نظر تعداد            
اعضای کارگر و کميت و کيفيت        

الزم که توانايی رهبری تشکيالت 
را  داشته باشند ، فقط به                              

تا .نيروهای داخل تکيه خواهد شد     
در توازن اعضا  کارگران نسبت       
به بقيه و اعضای خارج از                      

با .کشور دست باال را داشته باشند     
توجه به اين موضوع، بايد                       
اعضای داخل کشوربخصوص           
کارگران هرچه بيشبر درگير و           
شاهدعينی مشکالت  ومبارزات         

و اين خود            .طبقه کارگرباشند     
باعث می شود تهيه، تنظيم و                  
انتشار نشريه با مشکالت  و                   

 .زمان طوالنی انجام  شود
نشريه برای سازمانگری بايد                           
نيروهای  توانايی داشته باشد تا            
سازمانگری که نشريه تبليغش را      
می کند انجام بدهند که البته کميت    
بااليی که دارای کيفيت عالی                 

اين طور نيست   .  باشندرا می طلبد  
که اول نيروها ساخته شوند وبعد        
به انتشار نشريه اقدام گردد بلکه          

بايد همديگر را همزمان                             
پشتيبانی کرده ارتقاع بدهندو اين        
پروسه زمان طوالنی خواهد بود        
در حالی که از عمر انقالب سرخ       
فقط يک سال گذشته است که يک       
سال برای چنين کار بزرگی                   

 .ناچيز است
يکی از عمده ترين مشکالت جبهه                
واحد کارگری مشکل مالی است،      
که مانع فعاليت های سازمانگرانه     

 .می گردد
شديدتر شدن هر روزه سرکوب و                  
نظارت های پليسی مزيد بر علت       

 .کندی کاری است
ضمن اينکه قبول می کنيم مطالب                  
نشريه سخت هضم است، ولی              
اعتقاد داريم خوانندگان بايد خود         
را ارتقاع بدهند تا عاملين انتقال           
آگاهی سوسياليستی به درون                 
جنبش کارگری شوند از آنجائيکه      
اين نشريه بر پايه نظری و                       
تئوريک استوارشده و هدف آن            
سازماندهی انقالبيون حرفه ای ،        
بستر سازی ، مبارزه با انحرافات 

 
 نقد رفقا از انقالب سرخ
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و گرد آوری نيروهای انقالبی              
همچنين .برای تشکيل حزب است     

ما با آگاهی کلی نسبت به                           
مشکالت، کار را شروع کرديم تا      
بستری برای سازمان يابی و                 
سازماندهی نيروهای با انگيزه            
،آگاه ،جسور ، شجاع و از خود            
گذشته که در جنبش کارگری و            
سوسياليستی بسيار هستند                        

که البته با      (  اگر بتوانيم      .بسازيم
مساعدت خوانندگان و ديگر                   

نيروهای انقالبی را به هم         )رفقا   
پيوند بدهيم تمامی مشکالت و               
معايب بر طرف خواهند شد که            
پس از آن می توانيم با سرعت               

اما .زيادی به اهدافمان برسيم                
امروز همراهی شما رفقا در حل        
مشکالت به هر ميزانی که می             

 .توانيد ضرورت حياتی دارد
ما به رفقا پيشنهاد می کنيم جهت کمک به            
جبهه واحد کارگری برای رسيدن به                       
اهدافش در قدم اول به انجام کارهای زير             

 :اقدام نمايند

مطالعه (تشکيل محافل مطالعاتی           –الف   
کتابهای اصول پايه ی مارکسيسم ،                           
کمونيسم ، مطالعه جمعی وبررسی و نقد              

 ...) .انقالب سرخ و
تهيه گزارش های کلی از عمل کرد            –ب  

محفل خود که نشانه های شناسايی در آنها           
 .نباشد و ارايه به جبهه واحد کارگری

 پيوستن به جبهه واحد کارگری  –ج 
معرفی نيروهای با انگيزه و فعال به             –د  

 جبهه واحد کارگری
تشکيل هسته های کمونيستی در                –پ    

 .کارخانه ها و محل زندگی
تکثير و توزيع نشريه در ميان افراد           –ت  

 .مورد اعتماد
تهيه و  (  شرکت فعال در تهيه نشريه        –ث  

 ...).ارسال اخبار و گزارشات و
حضور در اعتراضات توده ای و                –و   

تبليغ و نشر اهداف جبهه واحد کارگری در        
 .ميان توده ها

جمع آوری و ارسال کمک های مالی           –م  
 . به جبهه واحد کارگری

 
 

 !!!رفقا
 

آماده سازی بستر و زمينه تشکيل حزب و           
ساخت آن کاريست بسيار سخت و طاقت             
فرسا که نياز به جان فشانی و از خود                      
گذشتگی دارد، با توجه به اينکه مبارزه                
تئوريک بخش جدايی ناپذير مبارزه طبقاتی      
است ضمن ارايه نقد های خود نسبت به                

به آن بپيونديد،    "  جبهه واحد کارگری عمال    
تا اگر پرچم مبارزه از دست رفيقی به                    
زمين افتاد، رفيق ديگری بالفاصله آن را            

باشد که پرچم       .  بر سر دست بلند کند                
مبارزه طبقه کارگر در دستان شريفترين ،         
شجاع ترين ، متعهد و انقالبی ترين و                     
آگاهترين کمونيست ها به احتزاز درآيد و            
پر قدرت با صالبت نويد بخش برقراری             

 .جامعه انسانی باشد
 

باميد روزی که پرچم مبارزه کارگران با نام حزب واقعی طبقه  
کارگرآذين شده و غريو پر طنين پيروزی کارگران جهان را به 

 .  ارمغان آورد


