
1 
 

 

  موقعيت ما يمراتب تاكتيكي درباره

  علي فرزانه

  

  

  1397 شهريور



2 
 

  

  

اي در كشور ما هر اعتراض جمعي به حقوق پايمال شده و كوشش براي ايجاد هر تشكلي براي پيشبرد اعتراض در هر زمينه -١ 

اسالم عموماً براي بقا يك ساختار سياسي و از مقرراتِ دين  شود. قوانين كشور نيز با استفادهبا سركوب مستقيم قهري مواجه مي

  شوند.داري رانتْ محور تدوين و اجرا ميي يك مستبد پيرامونِ يك اقتصاد سرمايهحقوقيِ استبدادي با مركزيت حكومت مطلقه

الني را در ي كهاي آن به عنوان يك كاالي انحصاريِ استراتژيك در اقتصاد جهان، سرمايهرانتِ حاصل از فروش نفت و فرآورده

و منابعِ موجودِ  ي سرمايهي توليد و بازتوليد كشور و مجموعهگذارد كه بتواند كل فرايند انباشت سرمايه و گسترهاختيار حكومت مي

هاي ها، شركتي وزارتخانهشود، از طريق شبكهدرصدي هم مي پانزدهكشور را، كه شامل بخش خصوصيِ ضعيف و پراكنده و حدوداً 

  ي تصرف، تملك و مديريتِ خود نگهدارد. نيمه دولتي و خصولتي و بخصوص بنيادهاي اقتصاديِ فرا دولتي در حيطهدولتي و 

كند امكان اقتصادي الزم را براي تعبيه و كاركرِد اين ساختار اقتصادي كه حركتِ خود را با ضرباهنگِ رانتِ نفتي تنظيم مي     

يافته) استبدادي فراهم شامل سه قوه و نهادهاي ايدئولوژيك، و نهادهاي زور سازمان ،(دستگاهِ بوروكراتيك يك ساختارِ سياسي

اش به قشر بوروكرات باالي اين ساختار و فارغ بودن از نظارتِ نهادهاي ي اجتماعيكند كه به دليل محدود بودنِ پايهمي

ظور مهار و در خط نگهداشتنِ آزاديِ مطلقِ جاري در اين ي فردي به مندموكراتيك، مستمراً گرايش به انعقادِ يك استبدادِ مطلقه

ساختارِ سياسي دارد. در نتيجه استبداد در كشور ما به دليل استيالي حكومت بر اقتصاد، يعني به دليل اين كه دولت بجز نقش ابزار 

ري و ناشي از آمريتِ سياست بر اقتصاد كند، ماهيتي ساختادار، نقشِ صاحب و مدير را نيز در اقتصاد ايفا ميي سرمايهسركوب طبقه

  دارد.

عمال استبدادِ بيشتري را در ماوراي همين قوانين در بيشتر موارد در جريان واقعي زندگي، منافع جاريِ قشر بورژوا مالكِ حاكم، اِ

دهاي قدرت شده است روابط مافيائي و گانگستريستي در نها رايشِ فراقانوني هم موجب استياليكند. اين گايجاب مي» آسماني«

يك ضروريت عينيِ  و هم تمركز قدرتِ مطلوبي را كه بايد پيرامونِ  فرمانرواي مستبدِ مفروض در قوانين ايجاد شود به مثابه

  محور ناممكن كرده است. رانتْمديريتي در سطح تمركزِ اقتصاد 

هاي اقتصادي اجتماعي ي زمينهنوني و فراقانوني در همهآشكار است كه استيالي چنين استبدادِ ساختاري كه در ابعادِ قا - ٢     

ي اجتماعي بكلي در تضاد است. در اين شرائط انباشته شدنِ نارضايتِي ي مردم در يك گسترهشود، با اعتراض آزادانهاعمال مي

با اين ساختار سياسيِ محافِظ  امري طبيعي است. در نهايت بجز مقابله هاي منكوب شده و برآورده نشدهسياسيِ ناشي از خواسته

ي اين واكنش هاي خياباني نشانهشورش» يمقدمهبي«ماند و بروز نباشته باقي نميي اين انرژيِ انظام راه ديگري براي تخليه

هاي مزبور به در هم شكستن ساختارِ محافظِ نظام منجر شود يا صرفاً همچون يك شير ايمني بار اجتماعي است. اين كه شورش

ها در شرائط استبدادي دارد؛ اما اين مطلق به ساز و كار سازماندهي اين شورش يِبه خارج از نظام هدايت كند بستگ ضافي راا
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دهند. با وجود اين كه اين شكل ي اجتماعيِ خودانگيخته در كشور ما را نشان ميها ساختمانِ طبيعي و شكلِ ناگزيرِ مبارزهشورش

ي به دليل اين كه خود مولودِ برآورده نشدنِ دائميِ همين مبارزه ممكن است با طرح مطالباتِ صنفي و اقتصادي خود را بيان كند ول

تواند بجز در هم شكستن كلِ ساختارِ سياسي و اقتصادي نظام با دورنماي ديگري منطبق گردد. بنابراين مطالبات بوده است نمي

داري ختاري ضدِ سرمايهق سااي دموكراتيك در مفهومِ سياسي و اقتصادي آن است كه بايد از طرياين شكل مبارزه نوعاً مبارزه

  محقق شود.

را بايد همچون كند با اين مقدمات در موقعيت ما سازماندهيِ اين شكل مبارزه و مفهوم دموكراتيكِ عميقي كه با خود حمل مي     

كشور ما به  ي كارگر تلقي كرد. دري مردم و در پيشاپيش آن طبقهمشخص به عنوان گرانيگاه تجمع مبارزه يك پيشنهاد تاريخيِ

  ي طبقاتي جامعه تبديل شده است.ي همگاني و موتور توسعهترينِ مطالبهگري خود به مهمدست آوردن حقِ مطالبه

ي چِپ طلبانِ حكومتي، به عنوان يك جريان ضعيف از لحاظ قدرتِ حكومتي و در حاشيهي گذشته طيفِ اصالحدر دو دهه -٣     

و عوارض جنگي كه  شصتي گيِ جامعه از رويدادهايِ حادِ سياسيِ دههنست با استفاده از خسته، توا»اصولگراي اعتدالي«جناحِ 

عراق پس نفوذ اي و ممانعت از گسترشِ منطقهرژيم در راستاي منافع جمهوري اسالمي و اياالتِ متحد آمريكا براي تثبيت داخلي 

 شدهاي جنگ ميي تالشي كه براي تثبيتِ اقتصادي رژيم بر ويرانهادامهاندازي شده بود، به موازاتِ و در از نابودي ارتشِ شاه راه

هاي ميانيِ جامعه هاي وسيعي از اليهآميز در چارچوب قانون اساسي را در اذهانِ تودهي سياسيِ مسالمتي مبارزه، ايدهگي)(سازنده

  گيرد.اجتماعيِ جامعه را در اختيار ب -جا بياندازد و به طور نسبي فضاي سياسي

بازانه در قانون اساسي و در ساختارِ مافيائي قدرت از لحاظ اجتماعي نيرنگ ظرفيت كافيماهيت اين ايده به دليل فقدان  اگرچه     

ي خواهانهي نود طيف مزبور با كاربرد اين نيرنگ هم توانست از توهمات دموكراسيي دههي هفتاد تا نيمههاي دههبود، ولي از نيمه

، و هم براي بودي كارگري كه دچار فالكت اقتصادي شده رژوازي براي تقويت كل رژيم در مقابلِ مطالباتِ اقتصادي طبقهبوخرده

استفاده ببرد. بدين ترتيب حقيقتِ استبدادِ ساختاريِ نهفته در » كاراصولگراي محافظه«تقويت خود و جناحِ اعتدالي در مقابل جناح 

  و اصالحاتِ سياسي از چشم مردم پنهان شد. »مردم ساالري ديني« بندهاي يك و دو با ضدِ حقيقتِ

در داخل كشور، متأسفانه ماهيتِ دروغين  ي فعالسوسياليستجريانِ سياسيِ دموكراتِ واقعي و   ِنبودِ جرياناما به دليلِ      

هاي سياسي، بلكه از راهِ بازخوردِ منفيِ فعاليتي تئوريك و عملي و به چالش گرفته شدن در ميدانِ عملِ طلبي نه از راهِ مبارزهاصالح

هاي هوادار آن ي آن پس از دو دهه فراز و فرود براي بخشي از تودههاي فريبندهي بطئيِ آخرين ظرفيتخودِ اين جريان و تخليه

اعي به سرعت براي ي سفت تشكيالتيِ آن، با شدت گرفتن بحران اجتمدر حال حاضر از پرده برون افتاده است و به جز هسته

ي طوالني فعاليت سياسي آزاد باعث شده است كه اين جريان بتواند تشكيالتِ تري از آنها بيرون خواهد افتاد. اما دورهتعداد وسيع

  كه داراي پيوندهاي اجتماعي نسبتاً كارآمد است. آورد به وجودرا  يي نسبتاً مجربيافتهسازمان
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شود كه همچون يك دستگاه مختصاتِ ديناميك ي بحراني مشخص ميپايهوضعيت سياسي كشور در حال حاضر با سه -٤     

دهد. در هر ي جمهوري اسالمي را به عنوان يك رژيم بحران به صورت ارگانيك و آنالين نمايش ميي چهل سالهتمام تاريخچه

ي جمهوري اسالمي كنند، پيكرهشود و اين دستگاه ديناميك را تغذيه ميسه زوج تضادي كه در ادامه به طور خالصه تشريح مي

  نهد:را بنا مي» گيپايهسه«اين مشترك ي كند و شالودهفرض عمل ميبه عنوانِ يك كُل به عنوان تز، نهاد و پيش

 هاي امپرياليستيِ آمريكا و قدرتاين تضاد ميان جمهوري اسالمي با دولت  يا تضاد ژئو پليتيك:» تثبيت خارجي«تضادِ  -الف     

هاي محلي مثل عربستان فعال است. ماهيت تضاد پيرامونِ تبديل جمهوريِ اسالمي از يك رژيم ي قدرتهم پيمان آن به اضافه

شود. براي تعيين مختصاتي كه جمهوري اسالمي بحران به رژيمي متعارف و قابلِ تثبيت در يك آرايش ثابت ژئوپليتيك منعقد مي

امكان  اش به دست آيد تاقبولي از تثبيت در قلمرو اختصاصيقابلِ  هاينشانه بايدابتدا  قه تثبيت شودتواند بر اساس آنها در منطب

اي است . در واقع تثبيتِ خارجي مشروط به رزومهايجاد شودطرفِ قدرتمندِ دوم  براي آن »گيِشايسته«بينانه از يك ارزيابيِ واقع

ي تمركز قدرت و ايجاد يك مركزيت سياسيِ مقتدر در داخل كشور از راه كنترلِ وانند از خود در حلِ مسألهكه سران حكومت بت

اجتماعي و از بين بردنِ عواملِ ناپايداري دائمي  -ي سياسي(تثبيت قدرت)، و ايجادِ سكوت گورستاني در عرصه تضادهاي جناحي

موكول به حلِ دو تضادِ  »تثبيتِ خارجي«آميز تضادِ خلي). يعني حلِ مسالمت(تثبيت دا ميان حكومت و مردم از خود ارائه دهند

تري در آرايش ژئوپليتيك تن تر باشد بايد به نقش ضعيفناتوانخود  ديگر است. هرچه جمهوري اسالمي در كنترل دو تضاد داخليِ

  از معادالت منطقه باشد.ي حذف فيزيكي دهد و در صورت از دست دادن كنترل دو تضادِ مزبور بايد آماده

اصليِ قدرت در  احجندو ي دائميِ منازعهدر اين تضاد مهوري اسالمي ي جشاكلهمقابلِ قطب  :»تثبيت قدرت«تضادِ  -ب     

هاي معارض داخلي كرد كه حذف گروهساله دارد. تا زماني كه اين تضاد در بستري عمل مي ٤٠كه تاريخي  ميان اصولگرايان است

اما از وقتي كه به تدريج بازيگران اصليِ بستري برقرار بود؛ آميز دو جناح اصلي امكان همزيستيِ مسالمت رژيم بودي مبرم وظيفه

در هاي ذينفعِ امپرياليستي مردم و قدرت داخلي و خارجي، يعنيناپذير حذف قدرت دوبه  محدودكه اين تضاد در آن فعال است 

يگانگِي  براي مهار كردنِ اولي و مهار شدن توسط دومي چشم اسفنديار رژيم اسالمي است.مركزيتي قوي  منطقه شده است فقدان

ي تنها راه بقأ حكومت اسالمي ادهاي منطقهي جناحي و عروج به يك حكومتِ ارتجاعيِ متعارف با استانداراز طريق حذف دوگانه

  است.

اي حذف آنها و استخراج پديدهاحتمال ها موجوديت بحراني بين دو جناح به وجود آمده است، به سببِ توازن قدرتي كه طي دهه

عيتِ بحرانيِ ميان يگانه از اين ميانه فقط از طريق فرايندي قهري و طوالني ممكن است. ورود به چنين فرايندي با توجه به موق

هاي خارجي براي كنترلِ اوضاع بسيار پر مخاطره خواهد بود و بيرون آمدن از آن براي مردم و كلِ حكومت و مترصد بودنِ قدرت

همواره در دست يازيدن به چنين در هر دو جناح با وجود درك ضرورت سران حكومت  دشوار است وجمهوري اسالمي بسيار 
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ي پايهسه«به عنوان يكي از مقدمات حل دو تضاد ديگر از » تثبيت قدرت«ضاد تند. بنابراين حل تبه شدت مردد هسريسكي 

  .نياز استبه عنوان پيشحل دو تضاد ديگر خودْ مشروط به  » بحران

ي كارگر، زحمتكشان ديگر جامعه و در اين تضاد جمهوري اسالمي در مقابلِ خود، طبقه :»تثبيت داخلي«تضادِ  -پ     

ِي هاي مربوط به دوران جمهورگيروشنفكران متمايل به اين طبقات را دارد؛ تضادي ساختاري كه با وجود ممهور بودن به ويژه

داري غرافياي تاريخيِ اين حكومت دارد. اين تضاد در واقع تضادي است كه از روابطِ ساختاري سرمايهاسالمي، آبشخوري فراتر از ج

در گنديدگيِ مِزمنِ خود را ائل قرن گذشته سرچشمه گرفته است و حاال به اضطرار چهار دهه است كه استبدادي در كشور ما از او

ي منافع جمهوري اسالمي با سركوبِ قطعيِ جنبشِ مردم و ايجادِ . ماهيت اين تضاد از زاويهگذرانداز سر ميهيئتِ حكومتي ديني 

، و از »تثبيت داخلي«ي نسبتاً طوالني هه منظور استقرار يك دورب خارجي هايقدرت كمكِ به اجتماعي –شرائطي اقتصادي 

داري ي منافعِ مردم با سرنگوني جمهوري اسالمي به عنوان سرآغاز نابودي روابط اقتصادي و مناسبات اجتماعيِ سرمايهزاويه

  .مترادف استبه طور اعم در كشورِ ما داري سرآغاز نابودي سرمايهو  ،استبدادي به طور اخص

ي حادِ خود وارد شده است. از نظر جمهوري به مرحله ،»ي بحرانپايهسه«نيز مثل دو تضاد ديگر در » تثبيت داخلي«اين تضادِ      

اين بار به عنوان است، و براي كارگران و زحمتكشان،  ي رفع يكي از موانع براي حل دو تضاد ديگراسالمي حل اين تضاد به مثابه

هاي هاي جمهوري اسالمي، آلترناتيوهاي ديگر و قدرتي احتمالِ روياروئي با بازماندهبه مثابهدرتِ حاكمِ يا بخشي از قدرت حاكم، ق

حل نهائي مسأله مشروط به هم اين تضاد خواهد بود. در واقع همانند دو تضاد ديگر براي طرفين پرياليستي اي و اممرتجع منطقه

  هاي مختلف است.شيوهحلِ دو تضاد ديگر به 

حل يك تضاد رو دو تضاد عليه ي بحراني قرار دارد كه در هر لحظه از گردش آن پايهدر نتيجه جمهوري اسالمي در مركز سه     

بست كامل است كه اينرسيِ ناشي از زنند. اين يك وضعيت بنرقم ميبراي آن گيرند و وضعيت الينحلي را در روي آن قرار مي

  كند.را در جمهوري اسالمي تقويت مي» رژيم بحران« قديميِ پرسوناژ اجرايِآن كه تمايل به 

ونينِ ناپديريِ مردم با جمهوري اسالمي به شكلِ روياروئيِ خ، آشتي٩٦، در ماه دي سال »تثبيت داخلي«در چارچوب تضاد  -٥     

ها ي خيابانهاي كوچك در بيش از صد شهرِ كشور در صحنههاي زحمتكش و كارگران كارگاهكارگران بيكار و جوانان خانواده

ي خود  مستقلي به حركت درآمد. اين روياروئي كه نيروي اوليه ِقامت راست كرد و براي اولين بار به صورت واكنش وسيع سياسي

، ضمن ٩٧و سپس از اول مرداد  ٩٦هاي بعد سال ي خود در ماهكند، در ادامهي انباشته شده تأمين ميهجانبرا از نارضايتي همه

ي زنان عليه حجاب اجباري، بازنشستگان، فرهنگيان، درگيرِي هاي جداگانهگسترش افقيِ خود در سطح و در بر گرفتنِ اعتراض

هاي داران، و تداوم اعتصاباتِ پي در پيِ كارگرانِ شركت، اعتصابِ كاميونهاي ماليخونين دراويش و اعتراضات مالباختگانِ مؤسسه

هاي متنوعِ سياسي، اقتصادي و ورشكسته در تداركِ پيشروي عمودي در موج دومي است كه بايد خود را در يكجا شدنِ اعتراض
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ه با اعتراضات خيابانيِ كارگران و صاحبان كسب و كه بالفاصل ٩٧داران از اولِ مردادِ اجتماعي بروز دهد. دورِ دوم اعتصابِ كاميون

و تظاهرات خياباني در چند شهر بزرگ مثل مشهد،كرج،  كارهاي كوچك فني در منطقه صنعتيِ اميركبيرِ اصفهان(شاپورِ جديد)

ي فروپاشي كنندهشهرِ هميشه آماده ادامه يافت در شرائطي كه آثار ويرانو شاهينو شهرهاي كوچك مثل گوهر دشت  تهران، شيراز

دهد؛ به ويژه اين كه آن ها، كل جامعه را به چالش گرفته است، نويد امكان اين پيشروي عمودي را ميپول ملي به دليل تحريم

هاي ميانيِ جامعه كه در آن دوره هنوز اميدشان به اصالحاتِ حكومتي قطع نشده بود و نبردِ خياباني را زودهنگام و بخش از اليه

بخش، و احساسِ ناامنِي اندازهاي كوچكِ اطمينانبراندازِ تورم و نابوديِ پسديدند، در مواجهه با سيلِ بنيانهنگام ميتاً بيشايد ذا

يكجا به خيابان هستند. حتي  بيند، ناگزير به ورودناپذيري دستگاه استبدادِ حاكم ميالعين منشأ آن را اصالحشديدي كه به رأي

داري را خلق خواهد ا همزمان با افزايش كمّي معترضين كه جنبشي اجتماعي عليه دستگاه استبدادِ سرمايههشدنِ انواع اعتراض

در هر گام وابسته به پرورشِ تدريجيِ رهبري سياسيِ متناسب است؛ هيچ  كرد، در نهايت نافي اين حقيقت نيست كه پيروزي

  از لحاظِ كيفي پيشرفت كند. شتهي خشم انباتواند صرفاً با نيروي خودانگيختهجنبشي نمي

خود بازتاب ناممكن بودنِ  خود به خودي است كه  هايها ناشي از ضعف لجستيكيِ جنبشي اعتراضوار توسعهساختار موج     

زمره با ي مردم كه از مسير تصادم روها در شرائط استقرار استبداد است. انرژي نارضايتيِ انباشتهايجاد احزاب قانوني و اتحاديه

بار، ي محنتگيرد، سرانجام طي چهار دههكند و از مباديِ مختلف سرچشمه ميماشين سركوبِ امنيتي و مذهبيِ حكومت عبور مي

در حال تصفيه شدن و تمركز بر كانونِ سرنگوني رژيم است. با اين حال اين جنبش خودانگيخته كه در محيط استبدادي ريشه 

درنگ به سمت هدفِ خود نيست. محروميت از كمترين امكان تي داراي آمادگي الزم براي پيشرفتِ بيدوانيده است از لحاظ تداركا

هاي واقعيِ سياسيِ از پيش براي تسخيرِ هدف، باعث شده يابي، در كنارِ محروميت از آگاهيقانوني براي تكوين و پيدائي و قوام

در جذر و » آزادانه«ي جنبش به كُندي و هاي گمشدهرژيم، پيوند حلقه است كه با وجودِ پُرزوريِ جنبش و ضعف تشكيالتيِ ذاتيِ

اي ي افقيِ جداگانهصورت بگيرد و برآمد هر موجِ جديد و پيشرفتِ عمودي به سوي هدف، به توسعه» اتفاقي«و  مدهاي با فاصله

ها و موجبات ني شدن كالم، كاوشِ انگيزهبراي اجتناب از طوال ي تدارك و تجهيز عيني و ذهني وابسته باشد.ي مرحلهبه منزله

كنيم، اي مناسب، مرتبط نيست پيگيري نميي مركزي اين نوشته، يعني شكل سازمان تودهها را كه مستقيم به مسألهاين كمداشت

ادي عامل اصليِ در نيروهاي چپِ جامعه براي فعاليت در شرائط استبد» خالقيتِ انقالبي«كنيم كه فقدان قدر اعالم مياما همين

  پايداري اين وضعيتِ نازا است. اين مقوله در فرصتي ديگر تشريح خواهد شد.

هاي وسيِع گيريِ سازمانكه در فاز اول بايد به تدريج خود را در شكلانقالبي  در صورت شكل نگرفتنِ رهبريِ عملياتيِ -٦     

يا به شكست در مقابل جمهوريِ اسالمي با قواره و هيأت فعليِ آن  ي جنبشِ اجتماعيگسترشِ خودانگيختهكند، مردمي محقق 

  خواهد انجاميد.» تثبيت خارجي«، و يا به استقرارِ رژيمِ مستبدي ديگر در چارچوب»تثبيتِ داخلي«در چارچوب
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پرسش اين است كه چه نوع سازماندهي وسيعِ مردمي در روند پيشرفت جنبش در شرائط ما براي      

  ي انرژيِ اعتراضيِ جاري مناسب است؟عههدايتِ مجمو

ي بحران پايهي فعلي در چارچوب كدام تضاد از سهبا توجه به اين كه مخاطب پرسش باال چه كسي باشد و جنبشِ خودانگيخته     

اي كه دخالِت هاي سياسيها متفاوت خواهد بود.آن گرايشي كدام يك از تضادها بر دو تضاد ديگر حركت كند، پاسخو به نفع غلبه

جنبش هستند كه در آن مردم با يك پيام آنها كه  بينند، طرفدار همين شكلِ خام فعليبه ضرر خود ميرا مردم در سرنوشتِ كشور 

هاي داخلي پخش شود، به اين سو و آن سو و امثالهم و احياناً رسانه» من و تو«،»وي او اي«، » سيبيبي«هائي مثل از رسانه

ها عليه جمهوريِ اسالمي يا در شرائط گُسست عليه آلترناتيوهاي ديگر به خيابان بريزند. اي به نفع آنو به صورت گلهكشيده شوند 

هاي امپرياليستي به آن دست دانند كه پس از گذشتنِ خرِ مرادشان از پلِ پيروزي، كه انتظار دارند از راه توافق با قدرتآنها مي

همين ابزار سركوبِ رژيمِ جمهوري اسالمي به آساني خواهند توانست مردمِ مجدد و تطهير مان دادن يابند، به آساني و با سرو سا

هاي خود برگردانند. البته جانشينيِ جمهوري اسالمي حتي از اين طريق هم به آساني هاي مستقل را به خانهپراكنده و بدون سازمان

سركوِب و هم ، جمهوريِ اسالمي و بازسازيِ آنو يا حتي بازمانده از در هم شكستنِ نيروهاي مسلحِ وفادار . هم ممكن نيست

داري به آساني تسليم نخواهند شد، نياز به هاي انقالبيِ مستقلِ مردمي كه در مقابل استقرارِ حكومتي ديگر در تراز سرمايهتشكل

گان در فرايند سرنگوني دارد. اما در هر كنندهداشتنِ تشكيالتي متناسب از پيش در داخلِ كشور براي ايجادِ نيرويي قوي از شركت

ي هاي سياسي، با اشاعهبه جامعه در موردِ امكانِ پيروزي آسان است. اين گرايش ي برخورد در تزريقِ اميد واهيحال ضرر اين شيوه

يابيِ مستقل براي انجام سازمان آميز ذهن مردم را در مورد لزومبيني در مورد امكان ايجاد حكومتي دمكراتيك از راهِ مسالمتخوش

كنند تا در شرائطِ حاد حداكثر در حدِ سياهي لشكر و سرباز ساده تحت فرماندهي آنان اي سخت و طوالني  آشفته و تنبل ميمبارزه

  قرار بگيرند.

تحت نفوذ سازمان ملل،  هاي حقوقِ بشريگيرد به تناسب از گروهرا در بر مي هادر يك افق گسترده، طيفي كه اين گرايش     

طلبان حخواهان صريح و شرمگين، مجاهدين خلق و حتي اصالخواه تا سلطنتهاي سكوالرِ رنگارنگ و جمهوريسوسيال دمكرات

  گيرد.حكومتيِ داخل و خارج را در بر مي

ق از ديگران متفاوت است. موارد مجاهدينِ خلسازمان رضا پهلوي و جريان طلبان حكومتي، اما در اين ميان موقعيتِ اصالح     

و مجاهدين داراي هواداران تشكيالتي معدود ولي  ي بالفعل و بالقوهاول و دوم به ترتيب داراي هواداران اجتماعيِ قابل مالحظه

را به  گانه در جامعه كاردهد در شرائطي كه پيشرفت تضادهاي سهسراسري در داخل كشور هستند كه به تناسب به آنها امكان مي

ي سازماندهي خود براي ايجاد تضعيف قدرت جمهوري اسالمي و  گُسست نسبيِ قدرت در جامعه بكشاند، از توانائيِ بالفعل و بالقوه

  قلمرو و تصرفِ نسبيِ قدرت استفاده كنند.
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به ست كه اين سه دسته را ي قوا در چنان شرائطي به دست داد، اما دشوار نيتوان تصوير دقيقي از موازنهدرست است كه نمي     

گي قدرتِ سياسي در جامعه هر يك به دليلي كه ذكر خواهد شد از جمله نيروهائي حساب كنيم كه در موقعيت گُسيختهداليل زير 

  كنند:توانند براي تصرف تمام يا بخشي از قدرت مبارزه مي

   :اصالح طلبان حكومتي

ي گذشته داشته و طي آن توانسته است با وجود اختالفاتِ دروني كوران حوادثِ دو دههاين طيف به علت قدرتِ تداومي كه در      

تواند اي است كه ميبا مرزهاي مشخص پديده ي اصلي خود در داخل و خارج كشور شود، به عنوان يك جبههموفق به حفظ شاكله

اي طوالني پيرامون خود در جامعه اي كه در دورهمانيافتهگي قدرت از نفوذ اجتماعيِ بالفعل، وسيع و نسبتاً سازدر هنگام گسيخته

ي جمهوري اسالمي و ورود به تحوالت سياسيِ پس از آن تهيه كند. براي گريزِ از جاذبهاي سازماندهي كرده است نيروي محركه

  قوام و دوامِ اين طيف است.ي هاي مياني پُر جمعيت كشورِ ما براي دموكراسي خواهي سطحي، خميرمايهتقاضاي نهفته در اليه

ي فروپاشي قدرت وارد نشده تا جائي بيانگر حقيقت است كه به دوره» طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرااصالح«بنابراين شعار      

ور به د. اما به دليل اين كه طيف مزبه باشطلبان حكومتي هنوز بقا خود را با بقا جمهوري اسالمي گره زدي اصالحباشيم و جبهه

كار و اعتدالي مورد تهاجم جنبش هاي اصولگراي محافظهي جناحطور كلي در حاشيه قدرت قرار دارد و به هيچ وجه به همان اندازه

اش آغاز شده است تحمل كند، هنوز اين ريزشي را كه در پايگاه اجتماعيباز هم مردم نيست، و با وجود اين كه تا آن زمان بايد 

شاهزاده پهلوي جريان گي قدرت به موازات دو رقيب ديگر خود در اپوزيسيون برانداز، يعني ي گسيختهر دورهفرصت را دارد كه د

و مجاهدين خلق به تناسب اوضاع به عنوانِ يك آلترناتيو رژيم چنج شانسِ خود را آزمايش كند. هنوز هيچ جريان ديگري از لحاظ 

رسد و هواداران آن به تدريج و در روند پيشرفت جنبش مردم در حال به دست آوردِن گي بالفعل به پاي اين جريان نمييافتهسازمان

  هستند. ميآمادگيِ ذهني الزم براي گذارِ غير انقالبي از جمهوري اسال

  :مجاهدينِ خلق

تشكيالِت  ي ايدئولوژيك در حفظقدرتِ تداومي كه مجاهدين خلق نه به عنوان يك نيروي سياسي بلكه به عنوان يك فرقه     

اند ي آخوندها كماكان توانستهها به علت پيگيريِ رقابتِ سنتيِ خود با فرقهكند كه آناي است كه معلوم مياند نشانهخود داشته

پايگاه محدودِ ايدئولوژيكِ خود را در جامعه حفظ كنند. رهبرانِ مجاهدينِ خلق با علم به اين كه هيچ مقبوليتي در ميان طبقات 

اي و به علت معه ندارند تنها به فكر تبديل شدن به يك لژيون و زورِ سازمانيافته هستند. آنها با تكيه بر همين ماهيت فرقهاصلي جا

هاي سياسي و اجتماعيِ احزابِ واقعي، حتي در شعارهاي اصلي و تبليغاتِ خود آگاهانه به فكر تبديل شدن رها بودن از محدوديت

گي قدرت هستند. به اين منظور سنتيِ جمهوري اسالمي بخصوص در نيروهاي مسلح در زمان گسيختهبه پناهگاهي براي هواداران 
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مرگ بر رژيم «اي كنند و به جاي آن از شعار فرقهاحتراز مي» مرگ بر جمهوري اسالمي«آنها آشكارا از سر دادنِ شعار همگانيِ 

  ورزند.اي اصرار مينيفورم رسمي فرقها حد تبديل آن به اواجباري زنان تحجاب » تقدس«كنند، و بر استفاده مي» آخوندي

كنند، به همين دليل همانند رقباي ي اجتماعيِ معيني را نمايندگي نميترتيب هيچ طبقهكه بدين» مجاهدين خلق«سرانِ      

ه اگرچه بر خالف رقيب به ي خلق دارند كدستِ بازي در جا زدنِ خود به عنوان ناجيِ همه ٥٧و  ٥٦هاي آخوندِ خود در ساله

نخواهد شد ولي براي حفظ تشكيالتِ موجودِ آنها و گسترش نسبي و منجر محبوبيتِ وسيعي در ميان جمعيت كشور براي آنها 

ولي همزمان با  اجتماعي و آگاهي طبقاتي محروم استترين بخش جمعيت كه از كمترين تشكلِ دستمشروط در ميان تهي

ها با به دست گرفتن پرچمِ چند رنگي كه آن گذارد.، ابزار مناسبي را در اختيار آنها ميرين قرابت را داردي خياباني بيشتهاشورش

ناسيوناليسم شير و خورشيد  ،گريِي مناسك آن، شبه نظاميهاي، مذهبِ سنتي با همهاي مريد و مراديِ و اخوت فرقهاز وصله پينه

ي وسائل ممكن براي سعي دارند از همه ، به معني منفيِ آزادي،بافته شده است، آزادانه امپرياليستي به همپناه و نئو ليبراليسم 

  رسيدن به قدرت و تشكيل مافياي سياسيِ قدرتمند رانتي در ايران استفاده كنند. 

د ولي سراسري اي معدواند، مجاهدين داراي نيروي فرقههاي خياباني جاري نشان دادهطور كه در برخورد با اعتراضهمان     

يافته گي قدرت در جامعه براي آنها امكان شركت سازمانهبراي دخالت در رويدادها هستند. همين نيروي معدود در شرائط گسيخت

  كند. در جريان تصرف قدرت و گسترش نسبيِ تشكيالتي را فراهم مي

و ساماني نرسد، شانس  تحت آلترناتيوهاي ديگر به سرگي موجود در جنبشِ جاريِ مردم تداوم يابد و هدر صورتي كه پراكند     

ي در خاورميانهگيريِ مافياي سياسي ي شكلمايهي مذهبي جانمجاهدين براي نائل آمدن به اين هدف را نبايد ناديده گرفت. فرقه

هايشان به تناسب همه از اين اوتبا وجود تف ...داعش و ،المسلمينطالبان، اخوان انصاراله يمن، اله لبنان،، حزبامروز است: حماس

  برند.تصرف قدرت بهره مي مايه براي جان

   :شاهزاده رضا پهلويجريان 

ي وي با تصوّرِ نوستالژيكي است كه در اذهانِ تداومي كه رضا پهلوي در فعاليتِ سياسي داشته است، مديونِ تطبيقِ هوشمندانه     

از هر تشكيالتِ مشخصي كه » گيريكناره«نقش بسته است. او با » زمانِ شاه«ي شدهبخشي از جوانانِ كشورِ ما از تصويرِ رتوش 

كند شد، با استفاده از اين تاكتيكِ مناسب كوشش ميخاصيتِ خارجِ كشوري تيديل ميها تشكيالت بيدر نهايت به يكي از ده

كند.  تداعيرا  شده خياليكند؛ نمادي كه زمان شاهِ اي تخليه كند و خود را به يك نماد تبديل شخصيت خود را از هر خصلتِ ويژه

ي شخصي با تاب آودن در ايفاي اين نقش به خوبي توانسته است پايگاهِ اجتماعِي ي سياسيِ قابلِ توجهاو با وجود نداشتن پيشينه

  اي را براي خود تأمين كند. ي قابل مالحظهبالقوه
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، در هنگام گسيختگي قدرت در كشور دارد با اين پايگاه بالقوه اي كه شاهزادهابطهدليل ماهيتِ موهوميِ ر م است كه بهمسل     

قابل سازماندهي نيست، اما حتي سازماندهي بخشِ قابل دسترسيِ آن هم بستگي براي جريان رضا پهلوي ي اين استعدادِ بالقوه همه

 ژيرهبر سياسي با توانِ تشكيالتي واقعي دارد. نوستال به خروج رضا پهلوي از قابِ تمثالِ نمادين و حضور واقعي به عنوان يك

به يك نيروي سياسي بالفعل در زمان گسيختگي قدرت است، اما ارتقا اين جريان مزبور ي بالقوه براي تبديلِ افراطي خميرمايه

يا شاهزاده بايد زندگيِ نمادين را رها كند، يا زندگي او را رها  گي به فعليت فقط از راه نفي خود اين خميرمايه ميسر است.بالقوه

  كند.مي

و » ي جهانيجامعه«ي چشمي به نيرو به اين دليل كه براي رسيدن به قدرت بايد گوشه از بد يا خوبِ روزگار اين هر سه     

در » تثبيت خارجي«زير هستند در چارچوب معضل نشدني و نا هم افزا و ناگا يكديگر جمعهاي امپرياليستي داشته باشند، بقدرت

  آميز و كاهنده نسبت به يكديگر قرار بگيرند.وضعيتي رقابت

جنبش توانند در ممانعت از به انحراف كشيده شدنِ مي هاي انقالبيماركسيست به نقشي كهبا توجه : هاماركسيست -٧     

ايفا كنند، پرسش مطرح  ي مستقل با جمهوريِ اسالميندهيِ آن در مقابلهتوسطِ آلترناتيوهاي رژيم چنج و سازما اجتماعيِ جاري

و اپورتونيسم مسلط بر آن در بند  ايراني ماركسيسمتوضيح مختصر موقعيت همراه با بند بعدي و  اين بندشده در بند شش را در 

  كنيم. پيگيري مينهم 

بورژوازي ليبرال، ي خوردههاي پراكندهاز انواع محافل و شخصيتكه داري، هاي وابسته به نظامِ سرمايهدر برابرِ طيفِ جريان     

طلبانِ حكومتي(در نهايت)، هايي مثل مجاهدينِ خلق، رضا پهلوي و اصالحليبرال دموكرات و سوسيال دموكرات گرفته تا جريان

ي كشور دانند و نوعاً با دخالتِ مردم در ادارهمي و و يا به تنهائي آلترناتيو كامل جانشينييك آلترناتيكه به ترتيب خود را اجزاء 

و زحمتكشان  نه تنها خواهان دخالت مؤثر كارگران ودهند ايراني طيف ديگري را تشكيل ميهاي ماركسيستمخالف هستند، 

ي هستند و مهمترين وظيفهداري ي توليد سرمايهازيِ شيوهبراند ها وآنار استقرار دولت خاص طرفدجامعه در سرنوشت كشور بلكه 

  اند.تحقق اين حاكميت قرار داده اصولخود را در 

تأثيرِ قابلِ  وكند فعاليت مي هاي كوچكي در خارج از كشوربه صورت تشكلطيف اين ي يافتهاز نظر عملي بخش سازمان اما     

اكثريت قريب به  شده هستند.ي كارگر و زحمتكشان جامعه كمتر شناختهو براي طبقهارگر ندارند ي كگفتني در سازماندهي طبقه

هاي اوليِ ي پنجاه و شصت خورشيدي هستند كه پس از گذر از تندپيچِ سالاز بازماندگان دههآنان  اصلياتفاق رهبران و اعضاي 

ي بازمانده از به صورت افراد متعدد ولي پراكندهي آن يافتهمانبخش ناساز و اند.هاجرت كردهمخارج از كشور  ي شصت بهدهه

تأثيري صرفاً پراكنده و انفرادي بر پيرامون خود   ودِ تعداد قابلِ توجهدر داخل كشور حضور دارند كه با وج هاي دوران مشابهعاليتف

اند، با وجود تمايل بيشتر به كار عمليِ تشكيالتي از گذارند. افراد جواني كه تحت تأثير اين دو بخش به طيف پيوستهبه جاي مي
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از است كمي متفاوت و ستان ممكن كُردچپ در هاي سازمانبرخي موقعيت  برند.لحاظ تأثيرگذاري در وضعيتي مشابه به سر مي

در كشور باعث تفاوت  صنعتيمنطقه از لحاظ   خودِاي بهتر باشد، اما اين تأثير به دليل نقش كم اهميتِلحاظ تأثير اجتماعي تا اندازه

  ي كارگر نخواهد شد.چنداني در رابطه با سازماندهي طبقه

ر تعيين سرنوشت كشور، همزمان با ناتوانيِ عملي در سازماندهي اين وضعيتِ متناقض، يعني پذيرفتن اصوليِ نقش قاطعِ مردم د     

  قرار داده است. هاي سياسي در حاشيهي نيروآنان براي ايفاي اين نقش، ماركسيسمِ ايراني را از لحاظِ موازنه

ي ما برخوردار روشنفكران جامعه زورزي از اعتبار زيادي نزد بخشي اماركسيسم به عنوانِ آبشخورِ انديشهاز طرف ديگر اما      

 حتي جمهوريِ اسالمي به عنوان يك رژيمِ ردي را در ميان آنان به خود معطوف كرده است. است و همواره توجه منحصر به ف

ي هاو حوزه» روشنفكرانِ ديني«ي سنتيِ دائميِ هاي اخير در كنار مبارزهدر دههپهني خاص قشري دندهتوجه به با  ديني و امنيتي

 به ليبرال –سكوالر و پرورش روشنفكراني مطبوعاتها، به ضرورتِ ايجادِ علميه با ماركسيسم و سركوبِ فيزيكيِ ماركسيست

  ها و در سطح روشنفكران پي برده است.ساز در دانشگاهي انقالبيِ تاريخگيري از نفوذِ اين انديشهپيش منظور

دهد. اين تناقض آشكار گفته را بازتاب مياعتباري سياسي به شكل ديگري موقعيتِ متناقضِ پيشنظري در كنار بي اعتبار     

ي تكافوي ابطالِ همه داريناپذيرِ جهان سرمايههاي توسعهعلمي حتي در بخشيِ  كند كه اگرچه ماركسيسم به عنوان انديشهمي

ي مثل هر انديشه كند، اماانساني را ميمحضِ ي استثماري و پاسخگوئي به پويائيِ انديشه هاياشكالِ تئوريك و ايدئولوژيكِ نظريه

را ايفا كند كه با ظرفيِت و راهنماي عمل  علميتواند نقشِ يك تئوري جا ميدر مقامِ عمل فقط تا آن ،انقالبيِ ديگري در تاريخ

در غير اين حالت، ماركسيسم  .ير جامعه تغييراتي تكميلي را بپذيردو در فرايند تغي انقالبيِ آن دوران عجين شده باشدي طبقه

  .شودي كارگر بدل ميطبقه مبارزهبه مانعي در مسير حتي به ضد خود و گيرد و به خود ميو ناراست هاي معوج شكل

 تر جامعه برآمد كرده استاي فرودستباز خيزشي اعتراضي در ميان مردم و اين بار توسط اليه پس از گذشت هشت سال -٨     

اين بار بر  كه در همان موج اول خود در دي نود و شش با شعارهاي سرنگوني همراه بود و به كشته شدن چند ده نفر انجاميد.

دي كامالً توسط رهبران جنبش سبز كنترل شده بود، با  گي جنبش تا قبل از ششمالِ هشتاد و هشت كه خودانگيختهخالفِ س

ي شش دي هشتاد و هشت وار ادامهه مواجه هستيم، انگار هفت دي نود و شش به طريقي معجزهخودانگيختجنبشي صد در صد 

   بود.

به صريح با اعتراف نفرد مانقالبيِ هاي ها يا ماركسيستگروه  فعال درهاي انقالبيِماركسيستكند كه عقل سليم ايجاب مي     

طلبان در حامعه به وجود آمده است، از فرصتي كه ي اصالحكه پس از دو دهه رهبر در پُر كردنِ خألئي عجز ماركسيسم ايراني

از  جدائيبه طور كلي  آني اساسيِ نقيصهاستفاده كنند و به نقد  ها داده است تا قبل از اين كه زايل شودجامعه به دست آن

. در حال حاضر بپردازند استي انقالبي و در يك معني فقدان اراده فقدان خالقيت تئوريك(تاكتيكي) ،ي طبقاتيمبارزه



12 
 

شود در بند نهم به طور اجمالي به مباني است. سعي مي انقالبي بودنمعادلِ  در آن ماركسيسمايم كه باز به دوراني وارد شده

  چنين نقدي پرداخته شود.

، با وجود تالشِ در كشور ما، به دليلِ زمينِ نامساعدي كه بذر ماركسيسم در آن پاشيده شده استطور كه گفته شد همان     

ي ين انديشهي انقالبي آن شد، اي احيا جنبهجزني در زمينهبيژن ي چهل و پنجاه شمسي توسط مبارزيني مثل ناقصي كه در دهه

و تشكيل داري در كشور پس از استقرار سرمايه. در نتيجه ي كارگر ايران تحول نيافته استگاه به تئوري انقالبي طبقهعلمي هيچ

  نتوانسته است اين طبقه را در عمل نمايندگي كند. ي كارگري وسيع هنوز هيچ سازمان ماركسيستي طبقه

هاي اوليه قرن بيستم ي و سياسي در سالاي، تشكيالتهاي روسيه پيرامون مسائل برنامهبراي مثال اگر به مبارزات ماركسيست     

شويم كه مبارزين ماركسيست رو به رو ميي كارگر در جمع طبقهي عام در مسائلِ عمليِ پيش روي توجه كنيم، با بازتوليد انديشه

دي با اپورتونيسم در پيرامون مسائلِ تشكيالتي و مرزبنها ميان آنبه انشعاب در نهايت اي حتي با وجود اتحاد بر سر مسائل برنامه

  شود.مي منتهيمسائل تشكيالتي 

هايِ مهمِ جوهرِ سياسيِ از نشانهحساسيت بر سر مسائل سازماندهي كارگري مثل حساسيت بر سر مسائلِ عمليِ ديگر يكي      

ي ما به غليان هنوز در جامعهي عام بر مقرِ تئوري انقالبي است كه ماركسيسم و  يكي از مراجعِ مهمِ آن براي فرود از فرازِ انديشه

ي كارگر از بطنِ ي تاكتيكي در موردِ گرانيگاه سازماندهي طبقهبا وجود تمركزي كه بر استخراجِ نتيجهنيافتاده است. اين نوشته 

گفته هاي تاريخي تناقض پيشدر ريشه ي جامعتواند بر كاوشنميند نهم بجز مختصري در بساختار سياسيِ قدرت در كشور دارد، 

 كمونيسمشود توقف كند، فقط تلويحاً بايد گفت به علت ديرپائي بيش از يك قرنيِ ميهاي عملي گونه حساسيتكه مانع ايجاد اين 

ال حاضر ما با و در ح توان به مشكالت طبيعيِ دوران طفوليت ماركسيسم در كشور ما مراجعه دادايراني اين نارسائيِ مُزمن را نمي

  كار سر و كار داريم.يك اپورتونيسم كهنه

جنبشي كه در حال حاضر لنگ لنگان ولي پيوسته در كشور ما در حال انعقاد است، براي اين كه بتواند در مسير انقالبي مردمي      

خارج شود و به دشوار كرده است اش را شكلي كه پيشرويي بيهو واقعاً دموكراتيك رشد كند بايد در ميان مدت از وضعيتِ تود

ي ي كارگر ايران، كه به همان درجهطبقهاگر بخواهيم از موضع هاي وسيع كارگران و زحمتكشان تجهيز شود. تدريج با سازمان

يز در راستاي اين تجه تالش خود ضمنِشويم بايد  وارد سازماندهيي رو است، به مسألهبستِ در پيشروي روبهجنبشِ عمومي با بُن

  :توجه كنيم هستندخصلتِ گرانيگاهي و تأسيسي  و داراي پيشينبرآمده از نتايجِ  زير كه گيِبه دو ويژه

تقابل با استبدادِ ساختاري به عنوان روبناي كانوني آن  كه نقطهجنبش  خصلت سياسي و دموكراتيكمحوري بودنِ  -الف

  ). ٢و١( پيرو بندهاي استدار رانتي دولتِ سرمايه
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ي ناشي از استبداد در ي انباشته. انرژي خودانگيختهدر كشور ما و زحمتكشانان كارگر تجهيز سازمانيِ بودنِ محور فرصتْ -ب

 اي كه در آن هستيم،، مثل همين دورههاي بحرانيِ ماقبل گَسستي كارگر و زحمتكشان كشور ما فقط در خالل دورهميان طبقه

شود و هم ي رژيم به علت احتمال دائميِ بروز اعتراضات مردم كاسته ميها هم تمركز امنيتدورهت. در اين قابل سازماندهي اس

خيلي ن زايل شدن نسبي ترس و سؤظآمادگي كارگران براي سازمانيابي به علت حضور در اعتراضات و سرعت سياسي شدن و 

  شود.مي ترزياد

داري ديگر به سرعت دست باال را كه در حالت گُسست آلترناتيوهاي سرمايه در صورتي كه گُسست اتفاق نيافتد و يا اين ،اما      

هاي ايحاد شده در ساختار استبداد خواهد بود. در ها و ترميمِ شكافبه دست بياورند، اولين اقدام سركوب شديد اين نوع سازمان

ي بحراني ماقبل گُسست را فرصت دورهرا است و ي اين نوع سازماندهي كوتاه و گذنتيجه همواره بايد به اين فكر بود كه دوره

  غنيمت شمرد. يشتر از خود دوران گُسستحتي خيلي ب

فارغ از  به معني وسيع كلمه،» خياباني«ع هاي متنوها در شكلاعتراضات و شورش سازماندهيِ بر الويت دادن به الفگيِ ويژه     

بر گيِ دوم كند، و ويژهميتأكيد اي اي، صنفي، محلي، قومي، مذهبي و موضوعي در چارچوبِ مديريتِ منطقههاي حرفهمحدوديت

هاي سنديكائي نسبت به تشكلمحور، -ارگران و زحمتكشان منطقههاي دموكراتيك كو ايجاد سازمان» سازماندهي از باال«الويتِ 

انجمن كارگران «مثالٌ به صورت  ،محور اصناف و غيره-اي حرفههاي اتحاديهمحور، و تشكل -صنعتمحور و يا حتي  -واحد

انجمنِ كشاورزانِ «، »ي...گان كوچك منطقهوزيع كنندهانجمنِ ت«و » ي...انجمن صنعتگران كوچكِ منطقه«، يا »ي...منطقه

   و الي آخر.» .ي..منطقهانجمن زنان «، »ي...پاي منطقهردهخ

اي بزرگتر در ابعاد شهر و استان توسط يك سازمان منطقه ي جداگانههااين انجمنسازماندهي از باال همزمان ادغام  گرايش    

و حتي متمايل به ايجاد  كندازي با حكومت توجيه مييك ستاد رهبريِ موبه عنوان را  »شوراهاي مردمي شهر يا استان...«مثل 

  .جداگانه از فعالينِ معتبر و رهبران عمليِ شهر يا استان است هاياين شوراها قبل از انجمن

در بستري در صورت ايجاد  شوراهائيشهر يا استان به اين دليل موجه است كه چنين  مردميِتالش براي ساختنِ شوراهاي      

در واقع اين  د.نيابي خود را ميي مساعد براي انجام وظيفهو به سرعت زمينه هستندي از پائين شناور مملو از مبارزات خودانگيخته

محسوب  فوريتيك هاي مختلف اجتماعي از باال و ايجاد رهبري جمعي مبارزات جاري گروهبه همين پيوند زدن  شوراها براي

  .شوندمي

سياسي و مسيري كه در اين دوره به تبديل  به مبارزه انقالبي كشور ماهاي درگاه ورود ماركسيست تشخيص،ي اين از زاويه     

هاي شود شركت در همين فرايند ايجاد انجمني كارگران پيشرو كشور منتهي ميماركسيسم به يك نيروي سياسيِ واقعي و نماينده

صرفاٌ ي تركيبِ ها و حتمخفي بودن اين تشكل است. طبيعي است كه درجهسياسيِ كارگري و شوراهاي مردمي شهر و استان 
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در هر  ي انقالبيهاي ماركسيستي تشكيالتي همهوظيفه . از اين ديدگاه،شودزمان و مكان تعيين به توجه  يد باها باآنكارگري 

، و از »سازماندهي از باال«ي ايندر زمينه پيشرو بر مساعدت به كارگراناز لحاظِ عمومي كه بايد اين باشد وضعيتي كه هستند 

  .متمركز شوندي عمومي انجام اين وظيفه يبر زمينهدهي خود بر بازسازمان خصوصيلحاظِ 

برجسته شده است به  داري رانتْ محور در كشور در حد نهايت  در اين چهار دهه كه خصائل سرمايه ماركسيسم ايراني -٩     

سياست تا سرحدِ امكان بر اقتصاد  ،داريتِ سرمايهجاي پا بر سر خود راه رفته است. هرچه بيشتر معلوم شده است كه در اين ساخ

داري براي اين كه بتواند به پيروزي اي عليه سرمايهو هر مبارزه ،دار را به عهده داردي سرمايهاستيال دارد و حكومت خود وظيفه

يسم ايراني  بيشتر از جغرافياي ي سياسي قرار بگيرد، ماركسي مستقيم با حكومت و مبارزهبيانجامد الجرم بايد در مجراي مبارزه

عموميِ كارگري بركنار هاي سياسيِ بيشتر از كوششِ عملي براي كمك به ايجادِ سازمان ي سياسي دور شده است وبارزهواقعيِ م

مانده  اعتصابات اقتصاديِ پراكنده و عموماً ناموفق كارگران پيرامون دستمزدهاي نپرداخته ساكنمانده و به عنوان مشوق و ثناگوي 

  است.

دوران جنبشِ نظري كمونيسم در همان عصر ماركس و انگلس به پايان رسيد و از آن پس در همه جاي جهان كمونيسم از      

به جنبش تبديل شده است. نيرو بودن يك ي كارگر و رهبران عمليِ طبقههاي ماركسيستي به نيروهاي سياسي راه تبديل سازمان

  خيزد نه از  راه نمايندگي به اصطالح نظري آن. ي كارگر بر ميحزب ماركسيستي از نمايندگي سياسيِ طبقه

 ترويج اين اصولِ عام درنه و  داري هيچ وقت پايان پذيرفتهنياي سرمايهدفاع از اصول تئوريك ماركسيسم در داز آن پس نه     

يك از اين مواردِ الزم و مهم ارتباطي به پيشرفت نظري ماركسيسم  هيچدر دوران ما ، اما آموزش كارگران متوقف شده است يزمينه

ي طبقاتي (سياست به معني از آن پس در قواعد مربوط به مبارزه ماركسيسم به عنوان جنبش كمونيستيپيشرفت نظري  ند. ندار

ماركس و انگلس در مورد تاكتيك  سازمجادالت سرنوشتها اتفاق افتاده است. از اكتيكعمل مستقيم و ت عام)، يعني در عرصه

حضور اعضاي غير كارگر در حزب سوسيال حساسيت در مورد تا و تقديس اعتصاب عمومي ها آنارشيستانزواجوئي از سياستِ 

اكتيك انزواجوئي از شركت در انقالب دموكراتيك و تمنشويكها  سياسيِ لنين با تاكتيكساز سرنوشتمجادالت از دموكرات آلمان و 

ي بشدت عمليِ ماركسيسم دامنه ،١٩٠٤مسائل اساسنامه در زمينه عضويت پروفسورها و غيره در حساسيت او در مورد و  ١٩٠٥در 

  .شودداده ميبروز 

هاي كه بتواند ضمن كمك به ايجاد سازمانتبديل شدن به يك نيرويِ سياسيِ مؤثر  برايدر ميهن ما  انقالبيماركسيسم      

كمونيستي جنبش  مفهوم تر از همه براي اولين بار بابپردازد و مهمنيز وسيع دموكراتيك كارگري در اين دوره، به بازسازمانيابيِ خود 

ور و ساختار قدرت متكي رانتي در كشداري مجهز باشد كه مستقيماً عليه خصائل سرمايهي تاكتيكي به يك نظريه بايد، دشو منطبق

شده باشد. در چارچوب اين  بنديجمعآن  يي كارگر و محيط استبدادي مبارزهدر انطباق با شرائط عيني و ذهني طبقهو به آن 

هاي روشي راه و نقشه، ي موجودنيرو يافتني بر اساس موازنههاي سياسي تحققترين هدفكلي توانميو توسط آن  نظريه
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 ي راه را طراحي كرد.هاي كلي و نقشههاي سازماني متناسب با هدفشكل پيوندند وي كه در آن به هم ميهمبهسياسي مرتبط 

از  ي تاكتيكي به طور كلي منطبق است، بايد بر برآورديمزبور ضمن اين كه از يك طرف با اسكلت عمومي نظريهراه  ينقشه

(از  كنندپوياي تضادهائي كه اوضاع سياسي فعلي را تعيين مي يساس رابطهكه جامعه بر ا نيز منطبق باشدترين مسيري تملمح

اي كه در چارچوب اجراي چنين نقشهروند طبيعي است كه  كند.ي بالواسطه طي مير آيندهران) دي بحپايهاين ديدگاه سه

 تطبيقي خود باعث ميان نظريه و برآورد به نوبه يي تاكتيكي ماهيتي استراتژيك دارد به عنوان واسطههاي كليِ نظريههدف

  شود.مي هاي تبليغي و ترويجي و تشكيالتي در هر دورهو با فعاليت با يكديگرهم نظريه و هم برآورد و سازگاري بيشتر آنها  بيشتر

بخش  سر مسائل تاكتيكي است.بر ماركسيسم روشنفكري تاكنوني  ي دائمي بامبارزهي تاكتيكي تثبيت نظريههاي يكي از راه     

» خارج از موقعيت«مستقيم فعاليت در  به عنوان عارضه» ناپذيريتاكتيك« به اپورتونيسم  روشنفكريماركسيسم اين ي عمده

  است.مبتال 

هاي اين تناقض را بايد در تضاد حل نشدنيِ ريشهي اين اپورتونيسم را فراهم كرده است. تناقض مطرح شده در بند هفتم زمينه     

ي ما جُست و جو بورژوازي روشنفكر جديد جامعهقشرخرده يروانهدنبالهميانِ خالقيتِ نهفته در ماركسيسم با خصلتِ واكنشي و 

تزريقِ بيم و اميدهاي ن همزماي پيشين و جويانههاي عدالتي انديشهي همهكرد. اين قشر با تأسي به ماركسيسم به عنوان چكيده

  ِ، كه ناتوان از جذبِ استعدادِ خودْآفريده ناچار به سركوبناپذيرداريِ توسعهستبداديِ سرمايهخود به آن در جنگ و گريز با ساختارِ ا

 ،لرزانِ طبقاتيي براين پايه تبديل كرده است.ي كارگر را به اتوپيائي براي تسكينِ آالمِ خود ي رهائي طبقهآن است، اين انديشه

ي روشنفكِر عيت فعليِ ما به اپورتونيسمي كه از واهمهدر موق و شودفِ اپورتونيسم متمايل ماركسيسم به صورِ مختلطبيعي است كه 

  .خيزدبر ميحكومت اسالمي سرمايه  يترسيده و منهزم از مقابل استبداد مطلقه

ي كارگر سيسم در مراجعه و انطباق با خالقيت و استحكام نهفته در جايگاهِ طبقهخالقيت انقالبيِ نهفته در ماركبا وجود اين كه      

شود، اپورتونيسم راست روشنفكري از اين طبقه فعال ميداريِ روشنفكرانِ ملهم ي ضدِ سرمايهدر خالقيتِ ذهنيِ و روحيه و البته

ي وجود شرائط استبدادي و اختناق، به بهانهدهد كيل ميي كارگري كه اكثريت جمعيت كشور را تشدر اين چهار دهه با وجود طبقه

انتقاد به «اي متعدد با فيگور ظاهرالصالحِ هاي مقيم اروپا و آمريكا و يا به صورت افراد پراكندهو تشكل» احزاب«يا به صورت 

ي صرفاً كالمي از طبقهمداومِ  »حمايت«و اي حاشيه ها و داد و ستدهايدلمشغوليبه نام ماركسيسم به ، در داخل كشور »گذشته

  . است كارگر دلخوش كرده

بيني و جست و جوي شخص را در تضاد آشكار با روشن» خارج از موقعيت«طبيعي است كه اُنس گرفتن با شرائطِ منفعلِ      

ي فهم مختصاتِ كاركردي تضادهاي فعال در دهد كه تنها به انگيزهي تاكتيكي قرار مينظريهبنديِ يك خاص براي جمع

ي راه از طراحي نقشه عجزو » تاكتيك ناپذيري«شود. بنابراين تواند انجام به قصد گشودنِ راه هاي عملي فعاليت مي» موقعيت«
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پرسه جنجال تبليغاتي پيرامونِ مبارزات خودانگيخته و شود با مي است كه ناچار» خارج از موقعيت«اپورتونيسم منطقيِ از عوارض 

  كند. آن را بجبران مافات دوردست اي برنامه و»  تئوريك«هاي فانتزيزدن در اطراف 

الً گفته كه اصوي شرائط استبدادي در مواجهه با اين حقيقت پيشبه بهانه» موقعيت«ماهيتِ اپورتونيستيِ گريز از كه در حالي      

 شود.آشكار مياست  ساختاري شرائط استبدادِ وجود همينبا بورژوازي ها در كشور ما ي كارگر و كمونيستي طبقهفرض مبارزهپيش

    نيست؟در شرائط مشخص كشور ما كمونيست و انقالبي ضد استبداد بودن به يك معني  آيا

هاي داخل كشور به حضور در فعاليت» وانمودسازي«ي هر چيز در پديده ي اخير اين اپورتونيسم خود را  قبل ازدهحداقل در سه     

انتقاد از «از يك طرف، و ملي در شرائطِ دشوار استبدادي ي عشِ متشكل خارجِ كشوري براي الپوشانيِ ترس از مبارزهنزدِ بخ

گريزي و قرار گرفتن در موقعيتِ كم خطرِ انفراد از طرفِ ديگر بروز داده ي داخلي براي توجيه تشكلبراي چپ پراكنده» گذشته

، »ناپذيريتاكتيك«، يعني اشخلع سالح كنندهي ناگزير و با اولين ثمره» خارجِ از موقعيت«وضعيتِطور كه گفته شد هماناست. 

  شود.      يفيتِ خاصي است كه اين اپورتونيسم با آن تعريف ميك

ناپذيريِ و تاكتيك» خارج از موقعيت«گفته در شرائطِ حاضر به دليلِ اينرسيِ حاصله از وضعيتِ مُزمنِ از آنجا كه اپورتونيسم پيش     

ي عاجل كمك وظيفهبا يك ترفند جادوئي شود ترين مشكل جنبش اجتماعي ما است ناچار مياز تمركز بر بزرگعاجز ي آن تابعه

ها را در بر ي ظرفيت محدودِ عملي فعاليت ماركسيستهاي وسيعِ سياسِي كارگران و زحمتكشان را كه بايد عمدهبه ايجاد سازمان

   .تماعي تبديل كندي جنبِش اجي خودانگيختهواكنشي انفعالي در تبعيت از جنبهشود به كه در ادامه بازگو مي طريقيبگيرد به 

و رها كردنِ نيروي اعضا و هوادارانِ ماركسيستِ  كسيستي به جاي انتقاد به گذشتهمارخارج كشوري هاي رهبران برخي تشكل     

نمائيِ جنبشي كه آغاز شده اند در جهت كمك به سازماندهي جنبش، با بزرگمعدودي كه در خارج و داخل پيرامون خود گرد آورده

ي خود استفاده كنند و ها سالهبودنِ ده» خارج از موقعيت«براي پنهان كردنِ » وانمود سازي« ساز و كارسعي دارند از است فقط 

به دست » كفِ خيابان«تواند با حضور نيروهاي آگاه در اي كه ميي طبقاتي و نتايج پيروزمندانهبدون هيچ ايمانِ واقعي به مبارزه

شكسِت « دوران پس ازخود در  نشينيِ اختياري و بي ثمره تداومِ وضعيتِ خارجهن به حضور براي توجيآورد، فقط به فكر وانمود كرد

ر نيستند يك مو از سر هيچ انقالب خورده هستند و اصوالً حاضهاي شكستها استاد مرثيه خواني براي انقالبهستند. آن» انقالب

       كم شود. ايخوردهشكست

 بودن جنبش اجنتاب، يا بهتر، خودانگيخته آيد كه تا سرحدِ امكان از اعالماز اين راه به دست مي موفقيتِ اين اپورتونيسم      

كند. آشكار است كه در غير اين صورت، يعني با اعالِم » وانمود«گي يافتهسازمانگي را انگيختهدِ امكان اين خودتا سرحموفق شود 

و همچنين » خارج از موقعيت«ي خود در جغرافياي هاي ديرينهبودنِ كلِ فعاليت اثربيبش، عمالً رأي به بودنِ جن خودانگيخته

  . است دادهي آن ناپذيريِ ادامهتوجيه
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جنبش است كه آشكار ي ي خودانگيختهشود، همين جنبه انكارشود و الزم است مي انكاربراي اپورتونيسم آنچه در اين ميانه      

ماركسيسم  خبرشاننزد هواداران بيبا همين انكار تاكنون اي است كه ديرينه» اپورتونيسمِ بيكران«آن به معنيِ پذيرش صريحِ  كردنِ

  معرفي شده است.

اش از چيستيِ تحليل مشخص است. چشمِ اسفنديار اين اپوتونيسمِ به طور كلي در تحليل مشخص از شرائط و اصوالً در درك     

ي ها خواست كه اين شعار را در ساختار استبداد در ايران و موازنهدهند بايد از آنقيام مي -اعتصاب-اگر به فرض شعار اعتراض

ي كارگر نشان بدهند كه چرا و چگونه اعتصاب عمومي را هم گرانيگاهِ لحاظ اهميت اقتصادي طبقه سياسي موجود جا بدهند، و از

دانند. يا اين كه اصوالً ي پيشا قيام ميي پس از اعتراضات خياباني و هم مرحلهي كارگر و مرحلهي طبقهتجمع انرژيِ خودانگيخته

دانند. يا اين كه روند تكامل تشكيالتي جنبش جاري از ي انقالب در ايران ميشكل برنده ي نيروي سياسي قيام رابا كدام موازنه

 شود و ...پيروزمند چگونه طي مي اعتراض خياباني پراكنده تا قيام

 

  ٩٧شهريور ١٢

       

      

 


