
 
 

.  کمونیستھا ھرگز به مردم دروغ نمی گویند  
.  کمونیستھا ھرگزبه صاحبان قدرت تکیه نمی کنند  

کمونیستھا فقط به قدرت طبقه کارگر و سایر 
 زحمتکشان 

.  و روشنفکران انقالبی متکی ھستند  
                   والدیمیرایلیچ لنین

     ٧                                        شماره ٨٣مھر ماه                 ارگان سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر        

  
  

 " پیاده نظام"چگونه بورکرات حزبی
  کارگری را سازماندھی میکند؟

  
  

مباحثی که اکنون پیرامون 
 برخورد به جنبش کارگری مطرح چگونگی

است، علیرغم گذشت زمان، ما را مجددًا 
یکند که ازریشه ای در گیر با پلمیکھائی م

پلمیکھائی که . تاریخی برخوردار میباشند
متناسب با دوران تدارک نظری جنبش 

 و بر.دت جریان داشتندکارگری با شدت و ح
 صف بندیھای  ھمین نبرد تئوریکپایه

 با متمایزی که امروزه در برابر دیدگان ما
 شکل گرفته و یا در حال بروز آشکار تری

ه عرصه وجود پای بھستند شکل گیری 
 از زمره این نبردھای پلمیکی .نھادند

 میتوان بر چگونگی صف بندی حول
 نگرش به جنبش طبقه کارگر چگونگی

ون ما قصد اشاره نمود، مسئله ای که اکن
آقای تقوائی جھت . پرداختن بدان را داریم

، ۴تبیین و شریح قطعنامه مصوب کنگره 
  : حزبش چنین میگوید

به رھبری سراسری و منظور من از اشاره "
اجتماعی حزب نشان دادن جایگاه تعیین کننده 
آن در رابطه با رھبری مستقیم نبردھای محلی 

اما وقتی از رھبری سراسری به صحنه ......بود
نبرد بیائیم، آنگاه ھمبستگی و گستردگی 
مبارزاتی یک عامل کلیدی تضمین این پیشروی 

    ٩انترناسیونال شماره ." ھا است
قع امر آقای تقوائی در پی در وا

ھمبستگی و "یافتن پاسخی برای 
عامل کلیدی "به مثابه " گستردگی

. پیشرویھای حزبی اش میباشد" تضمین
قرار " توپخانه"حزبی که البته در جایگاه 

پیاده "است که راه حلی برای ارتباطش با 
پس بایستی وضعیت این اینجا . بیابد" نظام

  : پیاده نظام را روشن کرد

پراکندگی یک مسئله قدیمی جنبش "
 که ھمه نیروھای چپ از آن کارگری است

بعنوان یک مانع اساسی بر سر راه 
پیشروی مبارزات کارگری ھمیشه بر آن  

آنچه نامعلوم بوده . انگشت گذاشته اند
چطور . است راه حل این مسئله است

–" باید مبارزات را متحد و سراسری کرد؟
     ھمانجا

ه نظامی که قرار است پس آن پیاد
با ھمبستگی و گستردگی مبارزاتش عامل 
تضمین پیشرویھا گردد جنبش طبقه کارگر 

بیائید بینیم که آقای تقوائی در . است
خانه چگونه به این معضل موضع ژنرال توپ

  : پیاده نظام پراکنده پاسخ میگوید
پاسخ من اینست که وقتی میگوئیم "

ی کرد راه مبارزات کارگری را باید سراسر
حل واقعی و عملی و کامًال امکانپذیرش 
اینستکه مبارزات موجود و جاری را حول 
ھمین شعارھا و خواستھای موجودشان 

اینرا من گسترش افقی . به ھم پیوندبزنیم
یعنی برای سراسری . مبارزات مینامم

کردن مبارزات لزومًا نباید آنرا تعمیق کردو 
سیاسیتر شعار و مضمون رادیکال تر و یا 

    ھمانجا_." به آن داد
 برای بزعم تئوریسین حزبی

سراسری ساختن مبارزات طبقه کارگر ما 
بایستی بدنبال آن راھی برویم که در 

راھی که صدالبته دنبال . دسترس است
مبارزات کارگران نیست حتی " تعمیق"

. نماید" رادیکال"نمیخواھد این مبارزات را
یعنی به .  است"امکان پذیر"این راه کامًال 

زبان روشن این ھمان راھی است که 
جنبش کارگری را در ھمین شرایط موجود 

ھرکس ذره ای تردید دارد، . متوقف مینماید
آنچه آقای .پاراگراف باال را مجدد بخواند

" گسترش افقی"تقوائی تحت عنوان 
  تاکتیکحقیقت بیان ماھیت میگوید در 

 فعًال به دنباله. اتخاذی حضرات است
مطلب بپردازیم تا مواضع تاکتیکی فوق را 
.در عرصه عملی دنبال کنیم

     
    

   !کارگـران جھـان متحـد شویـد 
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  ٢   صفحه                                                              ١٣٨٣  مھر ماه                                             ٧رزمندگان شماره 

آقای تقوائی چگونگی عملی                   
را چنین توضیح " گسترش افقی"ساختن
  : میدھد

کی گفته است شرط سراسری شدن "
سیاسی شدن است؟ ویاحتی عمومی 
شدن و یا در برگیرنده شدن شعارھاست؟ 
این پیش شرطھا غیر واقعی و غیر عملی 

چرا کارگر صنعت نفت نمیتواند از . است
رض کنید خودروسازی مبارزه کارگران در ف

حول دریافت دستمزدھای عقب افتاده 
حمایت کند؟ اعالم کند که از این مبارزات 
حمایت میکند و از دولت بخواھد به 

این کامًال عملی . خواست آنھا پاسخ بدھد
. و در ھمین توازن قوا ممکن است

کارگران میتوان حول مطالبات و مبارزات 
 یک خواستھای موجودشان به ھم بافت و

مبارزه ھمبسته سراسری بوجود 
مسئله حتی به مبارزات کارگری در .آورد

کارگران در ایران . ایران محدود نمیشود
میتوانند از مبارزات کارگران در دیگر 

پیام بدھند و نامه .کشورھا حمایت کنند
ھمینطور . بنویسند و طومارجمع کند

میتوانند از کارگران کشورھای مختلف و 
 سازمانھای کارگری در سطح اتحادیه ھا و

بین المللی درخواست حمایت و 
این . پشتیبانی کنند، علنًا و با اسم و رسم

کامًال عملی و در سطح کنونی موازنه قوا 
  .   ھمانجا-."امکانپذیر است

ھرکس بخوبی میتوانداعتراض 
سیاسی شدن و صریح آقای تقوائی به 

سراسری شدن ویا حتی مخالفتش با 
غیر واقعی " به علت می راشعارھای عمو
 در عین تن دادن به ،بودن" و غیر عملی

 به روشنی ،آنچه در دسترس است
ما در ادامه مطلب بدان . مالحظه کند

خواھیم پرداخت اما اینجا باید بدین مسئله 
بپردازیم که آقای تقوائی ضمن مخالفت با 
ھرگونه تاکتیکی که از تعمیق مبارزات 

" امکان" ترین  بسراغ در دسترس،بگوید
 زد و رھنمود عملی اش ھم چیزیمیپردا

 -البته با اسم و رسم-بجز طومار حمایت
صد البته که سازمانھا و .نوشتن نمیباشد

اتحادیه ھای بین المللی را فراموش 
اگر آقای تقوائی از موضع منشی . نمیکند

تریدیون سخن میگفت مسئله دیگری بود 
پس ما اما او بنام کمونیسم سخن میگوید 
ل باید -ھم بناچار بر اساس آموزشھای م

پاسخ بدھیم که وقتی پایه استدالل امکان 
گسترش "و " امکانپذیر"در دسترس و 

مد نظر است ما با چه ... و" افقی
  :  نظرگاھی روبرو ھستیم

مبارزه ای مطلوب است که ممکن ...."
باشد و ممکن نیز ھمان مبارزه ای است 

این درست . ردکه دراین لحظه جریان دا
ھمان مشی اپورتونیسم بی حدود و ثغور 
است که بطور پاسیف خود را با جریان خود 

   -چه باید کرد؟-لنین." انگیخته دمساز میکند
راه  "وقتی آقای تقوائی از موضع
قصد " حل واقعی و عملی و کامًال امکانپذیر

ھمین "را حول " موجود"دارد ھمین مبارزات 
زند، اساس تئوری بھم پیوند ب" شعارھا

اپورتونیستی خویش را بروشنی بیان کرده 
است، تا " ممکن"ستایش گر او . است
که چیزی "تعمیق" برعلیه ھرگونه جائیکه

ته جز فراخواندن پرولتاریا به شعائری پیشرف
، صریحًا تر از موقعیت خود انگیخته است

  :  در پاسخ باید بگوییم. اعالم مخالفت میکند
ا که سرنگونی سلطنت این امر ر"....

مستبده بعنوان نخستین وظیفه در برابر 
جنبش کارگری گسترده قرار داده شود، 

بخاطر (غیرممکن شمرده و این وظیفه را 
تا سطح وظیفه مبارزه در ) جنبش گسترده

راه خواستھای سیاسی عاجل پایین آورده 
  ھمانجا -لنین" .است

تاکتیک بورکرات حزبی نیز دقیقًا از 
او مصالح . قطه مبدأ به حرکت میآیدھمین ن

و منافع آتی جنبش کارگری که مدافعه از 
آن جز با تعمیق شعائر پیش روی آن امکان 
ناپذیر است، در مدافعه از آن چیزی که 

است یعنی در مدافعه از " امکان پذیر"
 و آنرا تا مبارزات .فدا مینماید" ممکن"

  : سیاسی پرولتاریا گسترش میدھد
ر اینکه به نظر من در ایران نکته دیگ"

سیاسی شدن مبارزات کارگری را اساسًا 
باید از جنبه ھمبسته کردن و متحد کردن 
. آن با مبارزات اقشار دیگر در نظر گرفت

این کامًال قابل تصور است که طبقه کارگر 
در مبارزات خودش حتی از خواست 
افزایش دستمزد جلوتر نیاید ولی در عین 

نان و دانشجویان و حال از خواست ز
   ھمانجا."معلمان اعالم پشتیبانی کند

 
   !توفنده تر باد نبرد برای نان و آزادی 
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  ٣  صفحه                                                                       ٨٣   مھرماه                                         ٧رزمندگان شماره 

ر مبارزات کارگری غیر عملی شعائ" تعمیق"
بایدبرای ھمین سطح . و امکان ناپذیر است

و . قابل دسترس و ممکن بدنبال چاره بود
در عین حال با حمایت از مبارزات سایر 

این اگر . اقشار این مبارزات را سیاسی کرد
دارد، نانحالل جنبش انقالبی پرولتاریا نام 

پس چیست؟ بدون ھرگونه آلترناتیو 
جز  از سایر اقشار مدافعه کردن تریپرول

ات پرولتاریا در یک جنبش زانحالل مبار
آنچه که در اینجا عمومی چه نامی دارد؟ 

قابل دقت میباشد این است که بورکرات 
حزبی که با ھرگونه تعمیق شعائر پرولتری 
مخالفت میورزید از قضا با سیاسی شدن 
پرولتاریا مخالفتی ندارد البته اگر این 

" ممکن" سیاسی در ھمین سطح مبارزات
  مبارزهاینھم صد البته که.مانندبمتوقف 

  است اما از نوع در دسترسیاسیس
 اتخاذ سیاست بر اساس یعنی،ترینش

 چیزی جز  آنھم کهآنچه ممکن است 
پیش از آنکه . رفرمیسم نمیتواند باشد
 که خواھان  کندرفرمیسم حزبی ما را متھم

زم است مقابله با ھر رفرمی ھستیم ال
    : متذکر شویم

بیک سخن، سوسیال دموکراسی انقالبی "
مبارزه در راه رفرم را به عنوان جزئی از کل 
تابع مبارزه انقالبی در راه آزادی و 

   ھمانجا  -لنین ." سوسیالیزم میسازد
اما برای لیبرال حزبی این مقرون 

اصًال عملی نیست، غیر . به صرفه نیست
ت و به ھمین عملی و امکان ناپذیر اس

علت استکه ضمن مخالفت با ھرگونه 
 به تعمیق مبارزات پرولتری شیفتگی اش

خود انگیخته را با عبارت گسترش افقی 
یعنی تن دادن به آنچه که ھست بیان 

 او میخواھد مبارزات پرولتاریا را بدون .میدارد
ھرگونه شعار تعمیق یافته ای یعنی بدون 

یر اقشار ا سطرح آلترنایو پرولتری به حامی
پایه .است، بکشاند" جاری"در حد آنچه که 

اساسی این خط مشی تاکتیکی را ھم 
 و .میسازد" ممکن"استدالل در مورد مبارزه 

قرار دادن سیاستی ی جز  چیزاینھم 
 کارگری رفرمیستی در مقابل جنبش

تئوریسین حزبی در ھمان گام  .نمیباشد
اول بااعالم غیر عملی وناممکن بودن طرح 

 برخورد به مبارزات جاری ،یاارآلترناتیو پرولت
 پرولتری را با اعالم  آتی نبرداز زاویه منافع

اینکه رادیکالیسم غیرممکن است یکسره 

در چنین شیوه برخوردی اسیر . ساخت
گشتن و منحل گشتن مبارزات کارگری در 
یک جنبش عمومی تعیین کننده و اساسی 

فرم نه ردر نزد آنان مبارزه در راه . است
بعنوان جزئی از کل و نه تابعی از مبارزه 
برای آزادی و سوسیالیسم بلکه اساسًا 

آموزش و تربیت برای آنان . خود ھدف است
با اتکا به آلترناتیو پرولتری سیاسی پرولتاریا 

و تبیین و تشریح نبردھای سیاسی جاری 
 غیر عملی و با اتکابه مبانی برنامه پرولتری

درھمان حال در تبدیل اما . ناممکن است
جنبش پرولتری به زائده یک جنبش 

  :  عمومی ذره ای تردید بخود راه نمیدھند
اين تنھا شیوه اى براى  " 

سراسرى کردن مبارزات کارگرى نیست، 
آن،  بلکه راھى براى سیاسى کردن

سیاسى کردن به معنى ھمسنگر و 
ھمبسته کردن آن با مبارزات اقشار ديگر 

وجود يک جنبش . ھستنیز  در جامعه،
عمومى سرنگونى طلبانه اين نوع 

امکان  سیاسى شدن جنبش کارگرى را
   ھمانجا".پذير میکند

سیاسی کردن جنبش کارگری بر 
اساس یک جنبش عمومی در حالیکه 

ر رادیکال و ھرگونه تعمیق  شعاهھرگون
سیاسی نبرد پرولتاریا را غیرعملی و 
ناممکن اعالم کنیم جز منحل ساختن 

یک افع جنبش انقالبی پرولتاریا در من
 وقتی نبرد جنبش عمومی چیست؟

پرولتاریا برای تحقق مطالباتش تابعی از 
نبرد برای آزادی و سوسیالیسم نباشد و 
وقتی نبرد برای طرح آلترناتیو پرولتری به 
مثابه پرچم پرولتاریا برای حضور انقالبی در 
یک جنبش عمومی غیر عملی و امکان 

 دیگر چیزی بجا نخواھد الم شودناپذیر اع
نماندجز تمکین به شعائر یک جنبش 
عمومی سرنگون طلبانه که وظیفه پرولتاریا 
در آن حمایت از سیاست اقشار دیگر 

 . است
بیک کالم این خط مشی تاکتیکی 
حاصلی جز انحالل مبارزات طبقاتی پرولتاریا 

 و .در یک جنبش عمومی ببار نخواھد آورد
عملی، این خط مشی در عرصه تحقق 

رفرمیستی نمیتواند به عمل مستقیم و 
. انقالبی جنبش کارگری اتکا داشته باشد

 .  بدان بپردازیم
    

بدون نبرد برای  سوسیالیسم ، آزادی دروغی 
 !بیش نیست 
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رفرمیستی گسترش افقی که تئوری 
چیزی جز تمکین به آلترناتیوھای جریانات 

 در یک بوژوائی و انحالل مبارزات پرولتری
 در عرصه میکندنجنبش عمومی را دنبال 

پراتیک بطور منطقی به سیاست علنی 
  :   مینویسد.گرائی روی آور میشود

آنچه در مورد سیاسى و سراسرى کردن "
بل گفته شد مبارزات کارگرى در بخش ق

مبارزه مخفى و محفلى ممکن و  به شیوه
مبارزه کارگرى . قابل تحقق نیست

     ١٠انترناسیونال شماره " .امريست علنى
اینکه در مورد شیوه مبارزه امری 
کلی و بدون در نظر گرفتن شرایط عینی به 
زبان رانده شود تنھا بدرد مباحث آکادمیک 
ه میخورد و نه کسانی که بطور واقعی ب

مصاف اوضاع رفته و عزم دارند که شرایط 
تحمیل شده در زندگی اشان را تغییر 

مبارزه کارگری امری است علنی، . دھند
اما بالفاصله این سؤال پیش میآید که اوًال 
در کجا و تحت چه شرایطی این مبارزه 

به " مبارزه"صورت میگیرد؟ چرا که ما با 
انی و در ث.مثابه امری مجرد روبرو نیستیم 

ھر مبارزه ای در پی تحقق اھدافی صورت 
یعنی اینکه ما با سؤال دیگری روبرو میگیرد 

سخ  پابامیشویم، مبارزه برای کدام اھداف؟
ما شکل روشن به سؤاالت فوق است که 

مبارزه یعنی علنی یا مخفی و یا نیمه 
ط یھر شکل دیگری را از شرا.....علنی و یا

 در .معینی پیش رویمان استنتاج میکنی
 که تئوریسین حزبی  راعامی واقع آن حکم
 استنتاج شده از نوع بررسی ،اعالم میکند

و نگرش روشنفکران بورکرات به جنبش 
 این خط مشی عملی. طبقه کارگر است

 جھت تحقق اھداف رفرمیستی اشان آنان
ه آنرا چون حکمی عام اعالم است ک
 شکل مبارزه تابعی از  زیرا.مینمایند

ش ما به شرایطی است که چگونگی نگر
 لنین با حرکت از .در آن زندگی میکنیم

آزادی "چنین نگرشی استکه به ھواداران
    :چنین میگوید" انتقاد

کسی که در رژیم سلطنت مطلقه "
ستار سازمان کارگری گسترده ای با خوا

انتخابات و گزارش دھی و رای گیری 
عمومی و غیره باشد، صاف و ساده 

  . ھمانجا."  ناپذیر استپندارگرای درمان
ھرکس بخوبی میداند که سلطنت مطلقه 
فقیه نه تنھا در سرکوب و دستگیری 

کارگران بلکه در کشتار و شلیک به کارگران 
انقالبی ھزاربار از سلطنت مطلقه تزاری 

به عالوه . درنده تر و جنایتکارتر است
استدالل لنین بر علیه آن جریانات 

که به انقیاد اکونومیستی صورت میگرفت 
جنبش کارگری به سیادت ایدئولوژی 
بورژوازی با تمسک به یک سیاست 

آزادی " تحت شعار سوسیال رفرمیستی
و مگر علنی .  یاری میرساندند"انتقاد

گرائی امروزی سوسیال رفرمیستھای ما 
و " گسترش افقی"که براساس 

اعالم کردن پیشبرد سیاستی " غیرممکن"
زادی و انقالبی بر اساس شعار آ

سوسیالسم و در ھمان حال تمسک به 
نامه نگاری به سندیکالیستھای بین 

 صورت میگیرد، چیزی به جز آن المللی
 آنان تنھا بجای سر دادن آشکار است؟

حزب "از اسم مستعار " آزادی انتقاد"
حزبی که آزاد به . سخن میگویند" مدرن

کنار نھادن ھمه سنن نبرد پرولتری در 
 حزبی .ین المللی باشدعرصه داخلی و ب

که معنای واقعی مدرن ومتمدن بودنش 
چیزی به جز آزادی انتقاد برای منحل 
ساختن تمامی دستآوردھای جنبش بین 

و اینک در . المللی کارگری نبوده است
مورد تبلیغات علنی گرائیش بی محابا به 
 لجن پراکنی بر علیه جنبش کمونیستی

 ھر وبرای پیشبرد.  مشغول استانقالبی
تئوری رفرمیستی اش به تحریف تاریخ 
. جنبش انقالبی کارگری روی آور میشود

آنان بجای دیدن شرایط دیکتاتوری قرون 
وسطائی، بجای دیدن تعقیب و آزار و 
کشتار سیستماتیک و روزمره کارگران 
کمونیست انقالبی و مجاھدت این مبارزان 
ی راه سوسیالیسم جھت یافتن راه ھا

وم مبارزاتی اشان، آنان را نوین برای تدا
مورد تعرض قرار " کار بی ھویت"تحت نام 

د که کار را برای نو خواھان میگرد. دنمیدھ
دستگاھھای جاسوسی بورژوازی راحتتر 

بورکرات حزبی نمیخواھد بیادآورد که . کنیم
چگونه صدھا کارگر کمونیست و انقالبی 
سازماندھندگان مارش شکوھمند جشن 

بورکرات .  بودند۵٩ و۵٨ھای کارگران در سال
حزبی نمیخواھد پرچم ھای سرخ را بیاد 

   رھبران ثابت قدم کارگری را، نمیخواھدآورد

  !سرنگون باد جمھوری اسالمی
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که بنیان گذار ھزاران شورا و سندیکای 
انقالبی بودند و به ھمین جرم به جوخه 
اعدام سپرده شدند را بیاد بیآورد و البته ما 
او را درک میکنیم چرا که حضرات دارودسته 

در اوج شرایط انقالبی به گوشه " سھند"
او . خزیدگان عافیت طلبی بیش نبودند

  : مینویسد
مشکل فقط سلطه پلیسى و توازن اما " 

قوا نیست بلکه ديدگاھى است که اصوال 
ھويت و محفلى قانع است و  به کار بى

فراتر رفتن از آن را امر و وظیفه و ايده آل 
 ھمین سنت، ٥٧در انقالب  .خود نمیداند

در کنار و بعنوان جزء مکمل سازمانھاى 
مانعى بر سر راه  چپ پوپولیست آنزمان،

د اجتماعى رھبران عملى ابراز وجو
   ھمانجا"جنبش کارگرى بود

مادراینجا تنھا با ذکر یک واقعه 
تاریخی کذب محض دروغگوئی ھای 
ن تاریخی این بورکرات بیمقدار را نشا

 ھر کس میتواند با رجوع به .خواھیم داد
آثار بجا مانده ازجنبش کمونیستی 
بروشنی کذب محض چنین استداللی را 

ایط چپ انقالبی با اتکا بر در آن شر. دریابد
جنبشی انقالبی که جھت تحقق مطالبات 
کارگران و زحمتکشان در مقابله با حاکمیت 
نوین در جریان بود پا به عرصه نبردی ھمه 

 یکی از این کارزارھا اعالم .جانبه نھاد
کاندیدا برای نمایندگی مجلس بود که 
بتوسط جریانات کمونیستی به تریبونی در 

مکراسی بورژوائی در میادین و جھت نقد د
 این مبارزه ای علنی و .خیابانھا مبدل گردید

گسترده در عرصه اجتماعی بود که بتوسط 
سازمانھای کمونیستی و انقالبی 

بسیاری از کاندیداھا . سازماندھی میشد
کارگران کمونیست بودند که در ھمان 
شرایط در تشکلھای علنی طبقه کارگر چه 

 .کاھا مبارزه میکردندشوراھا و چه سندی
بخشی از ھمین پرچمداران سوسیالیسم 
بعدھا یا به جوخه اعدام سپرده شدند و یا 

امروزه ما . اینکه سالھا به زندان افتادند
میتوانیم بر اساس تجاربمان به نقد 

اما . دیالکتیکی جنبشمان مبادرت کنیم
میان نقد دیالکتیکی و لجن پراکنی و 

ت حزبی انجام تحریف تاریخ که بورکرا
چگونه . میدھد تمایزی اساسی وجود دارد

میتوان چشم را بر زندگی و فعالیت صدھا 
رھبر علنی کارگری که در سندیکاھای 
پروژه ای و شوراھای کارگری از صنایع 

 ،میپرداختند........نفت، گاز، حفاری، و
اینان اعضا و کادرھای علنی ھمان . بست

 میکنید که سازمانھائی بودند که شما ادعا
. قانع ھستند" کار بی ھویت و محفلی"به 

ھمین بزعم شما محفلھای بی ھویت 
پرچمدار انترناسیوالیسم پرولتری در 

تحقق حق ملل جنبشھای خلقی برای 
ھمین محفل ھای بی ھویت در . بودند

راس یک جنبش خلقی مسلحانه مبشر 
ضد شونیستی کارزار . آزادی پرولتری بودند
کارگری _  توده ایبردھمان محفلھا ن

یران را مدافعه از حقوق ملیتھای ساکن ا
ھا را تدارک  این جنبش سازمان میداد و

یاری به کردستان انقالبی به توسط . میکرد
ھمانھا که شما بی ھویتشان مینامید در 

این صفوف . خیابانھا سازمان داده میشد
رزمنده مبشر انترناسیوالیسم در جنبشی 

ی ساختن حزب مدرن بودند که شما برا
اعالم کردید که نبرد مسلحانه اش مزاحم 

 اگر جنبش .جنبش کارگری است
کمونیستی مبشر انترناسیونالیسم 
پرولتری در مقابله با شونیسم مسلط 
فارس بود و با اتکا بر نبرد کارگران و 

بشھای ملل برای زحمتکشان به تدارک جن
 شما ,حق تعیین سرنوشتشان میپرداخت

الل نبرد مسلحانه با سوگند مبشر انح
دروغین به کارگران بودید و با تئوریھای ضد 

 که حق ملل امری مبھم  دال بر اینلنینی
است، به خلع سالح این جنبشھا 

 و برخالف کمونیستھا که تدارک ،پرداختید
این جنبشھا را بر اساس اتکا به کارگران و 
زحمتکشان سازمان میدادند شما رویکرد 

شما . ارتجاعی را قرار دادیدبه دولتھای 
بیشرمانه این جنبشھا را که بخشی از 
صفوف انقالب بودند مزاحم جنبش کارگری 

 برای  به ھمانگونه که امروزه،خواندید
:  مینویسید" علنی گرائی"توجیه سیاست

مانعی بر سر .............سازمانھای چپ "
راه ابراز وجود اجتماعی رھبران عملی 

 و علت آنراھم شیوه ." دجنبش کارگری بو
بس کنید  . مینامیدمخفی کاری محفلی 

چه کسی میتواند باور کند که ! آقایان
کارگران کمونیست فعال در شوراھا و 

ر ـر بستـسندیکاھا که مبارزه ای علنی ب
دادند ـشرایطی انقالبی را سازمان می

میشدنـد و یا اینکـه حضـور ه انتخاب ـمخفیان
  یعنـی مانـع ابـراز وجـوددر مبـارزات عـلنی 

 
  !بسوی تشکیل حزب کمونیست انقالبیپیش 
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اجتماعی، اینھمه شارالتان بازی برای 
طلبانه اتان راه پوشاندن ماھیت انحالل 

 امروزه ھر کسی میداند که .بجائی نمیبرد
دیگر  .منظور شما از علنی گرائی چیست

قادر نیستید خودتان را در پشت لفاظی 
برای آنکه اوج . ھای روشنفکرانه پنھان کنید

گندیدگی تئوری علنی گرائی  شما را 
آشکار کنیم البته باز ھم به سراغ تاریخ 

کثریت بر مبنای درک حزب توده و ا. میرویم
پایه ایشان از ارتجاع حاکم و مدافعه اشان 
از حاکمیت ارتجاعی قرون وسطائی جھت 
کسب موقعیت حزب قانونی به علنی کردن 
و تسلیم کروکی تشکیالتی اشان به 

پایه اساسی . ارتجاع حاکم اقدام نمودند
چنین حرکتی در موجودیت اینھا در 

 ارتجاع و تالش برای ھواداری از حاکمیت
 آنھا قصد داشتند .عمل کردن بود" قانونی"

 مدرن و متمدن در ,بر اساس قانون 
" ضد امپریالیست "چھارچوب حاکمیتی که

 .بود به حیات خویش ادامه دھند
بورکراتھای حزبی ھم امروزه از حزب مدرن 
از تداوم سنن غربی و از انسانیت سخن 

ل زندگی ح ممیگویند و در تمام کشورھای
اشان برای نشان دادن مدرن بودن و پای 
بندی به سنن غربی مدرنیته کنگره ھای 
علنی میگذارند، اسامی اشان را انتشار 

 تا ،عکس منتشر میکنندمیدھند
سازمانھای جاسوسی غرب و باالخص 

 را مجاب کنند که پریالیستیمبورژازی ا
ای ھستند و مثل " فرھیخته"انسانھای

. غربی علنی ھستندھمه احزاب رسمی 
تعھد میدھند که از امپریالیسم یک کلمه 

تھاجمات امپریالیستی را بھتر از . نگویند
این ...........! دیکتاتورھا اعالم کنند و 

کارنامه شکوھمند کسانی است که در 
 همقابل حزب رزمنده بلشویکی مبارز

البته _بر اساس سنن غربی" مدرن"
 و  را قرار میدھند_!رسمی و مدرن

ی میخواھند ھمگان ھم آنھا را انقالبی ھا
حالیکه در بخش در .  بدانندتمام عیاری

اعظمی از ھمان غرب، جریانات 
اقعًا کمونیستی که واقعًا انقالبی و و

غیر _ندستخواھان براندازی بورژوازی ھ
رسمی و بزعم حزبی ھا غیر مدرن 

 علنی گرائی که .دننمخفیانه مبارزه میک_!

کنند چیزی جز بروز آشکار آنان تبلیغ می
توھم روشنفکران بورکرات به دموکراسی 

و برھمین اساس از ما . بورژوائی نمیباشد
میخواھند علنی شویم و به سازمانھای 
دست ساخته ھمین بورژوازی متوسل 

میخواھند که در مقابل . شویم
جمھوری اسالمی به " غیر متعارف"متحکو

. سازمانھای بین المللی نامه بنویسیم
ھزار بیانیه بر علیه سندیکالیسم صادر 
میکنند اما در ھمانحال کارگران انقالبی را 
فرا میخوانند که راه سیاسی شدن و 
سراسری شدن نامه نگاری به 
. سندیکالیستھای بین المللی است

سندیکاھائی که مشروعیتشان برخاسته 
از خدماتشان به بورژوازی امپریالیستی 

 به ایدئولوژی جھت انقیاد طبقه کارگر
جنبش کمونیستی را مانع . بورژوازی است

اعالم میکنند و در عوض از فعالین کارگری 
میخواھند که به سازمانھای 

 که مانع اصلی سندیکالیستی بین المللی
در گسترش رادیکال جنبش کارگری 

در حالیکه ما در .ھستند متوسل شوند
با شرایطی تجارب گذشته جنبش خویش 

یم که ھم فعالین کارگری و مواجه بوده ا
ھم سازمانھای کمونیستی اقدام به 
انتشار نامه ھائی خطاب به کارگران و 

چرا امروزه بجای . زحمتکشان کرده اند
یاری از صفوف انقالب بایستی دستمان را 
بسوی سازمانھای سندیکالیستی وابسته 

 بس .به بورژوازی بین المللی دراز کنیم
کنی در جھت است آقایان بر کار چاق 

برنامه ھای بانک جھانی و سرمایه گذاری 
.  کمونیسم نگذاریدی امپریالیستی نامھا

این برنامه لخ والسا سازی برای جنبشی 
طلیعه حضورش را با قھرانقالبی که 

، هکارگران خاتون آباد به ھمگان نشان داد
کارگران انقالبی . راه به جائی نخواھد برد
ت و نه بعد از آن خاتون آباد نه قبل از حرک

ھیچ نامه ای برای سازمانھای بین المللی 
 در عوض  ولیمورد نظر شما ننوشتند

شاھراه اصلی که پرولتاریا از آن طریق قادر 
به تحقق خواستھایش میباشد را نشان 

اتکا به نیروی طبقاتی و عمل : دادند
  مبارزاتمستقیم انقالبی در عرصه

   مبدأو براساس حرکت از ھمین. اجتماعی
  
  

اھای مسلح کارگران و  حاکمیت شوربرقرارباد
   !زحمتکشان
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 به شرایط نوین ی کمونیستپاسخ پرولتاریا
 آلترناتیو انقالبی با اتکا چیزی جز برافرازی

شما میتوانید . به قھر انقالبی نخواھد بود
بیش از پیش به باتالق حزب مدرنتان فرو 

ما به راه خودمان خواھیم رفت، اما در . روید
ھمانحال شما را به مانند کارچاق کن ھای 
بیمقدار بورژوازی بین المللی به ھمگان 

  . نشان خواھیم داد
ا کنون بر شمردیم در بر اساس آنچه که ت

 د طبقاتی جاری  پیشرفت نبرواقع بر بستر
که بر تمامی حیات سیاسی و اجتماعی 
تاثیرات تعیین کننده خویش را بر جا نھاده 
است، تمایالت سیاسی گوناگون شعائری 
را که دال بر منافع طبقاتی معینی است در 

این شعائر و سیاستھا بر  .دستوردارند
-ات سیاسیتمامی عرصه ھای حی

 درگیر تاثیرات خویش را بر  طبقاتاجتماعی
در شـرایط کنونـی ھمـان . جای مینھند

 و  بودهتمایالت در جنبش کارگری نیز فعـال
قصد کشاندن جنبش کارگری به راه انقیاد 

 با راھی که. به ایدئولوژی بورژوازی را دارند
خواندن " امکان ناپذیر"و " غیر عملی"

لترناتیو پرولتری به مبارزه جھت تبدیل آ
شعار مبارزاتی جنبش کارگری، و تن دادن 

 و مقابله با ھرگونه "جاری"به مبارزات
تعمیقی در شعائر و مبدل ساختن جنبش 
کارگری به حامی سایر اقشار در یک 
جنبش عمومی که با خودداری از طرح 
آلترناتیو پرولتری چیزی جز انحالل مبارزات 

مومی را در در یک جنبش عجنبش کارگری 
یدن ھوراکشاین راه در واقع امر.پی ندارد

 درخواستھای جزئی و تمکین برای تحقق
این راه رفرمیسم و . به اوضاع جاری است
این راه بیان تحرکات . انحالل طلبی است

و تداوم روشنفکران بورکرات برای حفظ 
تسلط ارتجاع بورژوازی میباشد، که صد 

 اولترا البته در پوششی از شعائر ظاھرًا
چپ که برخاسته از ماھیت طبقاتی 
. بینابینی آنان است به پیش برده میشود

 صف ،این طیف و خط مشی سیاسی
طویلی از سندیکالیستھای رسمی تا 
ھوراکشان مدافعه از مبارزات جاری بدون 
طرح آلترناتیو پرولتری و مدافعان انحالل 
جنبش کارگری در یک جنبش عمومی را در 

 راھی استکه بورکرات حزبی این. بر میگیرد
رش افقی تمامًا به ت گستاکتیک تئوریبا 

برای . تئوریزه کردن آن پرداخته است
 در تئوری حزب مدرن ھواداران این راه

حقیقت مستمسکی برای حمله به 

دستآوردھای جنبش کارگری در عرصه 
 حال آنکه در .دملی و بین المللی میباش

 از  لتاریا با حرکت راه انقالبی پرو،مقابل آنان
آموزشھای بین المللی بلشویسم انقالبی 

بین المللی _و با اتکا بر تجارب تاریخی
مبارزاتش به تبیین تاکتیک در مقابله با 
شرایط مشخصی که در آن به نبرد 

 از امری که سالھا . اقدام میکندمیپردازد،
سوی روشنفکران بورکرات مورد حمله واقع 

ژوائی اشان را به نام شده تا آنان آراء بور
بر . سوسیالیسم به خورد دیگران دھند

اساس ھمین تجارب است که چپ انقالبی 
 جنبش انقالبی وظیفه برای پیشرفت در

نبردی انقالبی بر علیه اپورتونیسم و برپائی 
این مبارزه .  را در دستور داردانحالل طلبی

بخشی جدائی ناپذیر از مبارزه جھت تربیت 
این در . ریا محسوب میگرددسیاسی پرولتا

حقیقت نبردی برای تفوق اندیشه ھای 
لنینیسم انقالبی و عقب راندن تمایالت 

بعالوه . بورژوائی از جنبش کارگری است
این مبارزه یکی از حلقه ھای تفوق بر 

و در . پراکندگی درجنبش کارگری است
عین حال نبردی است جھت پیشرفت 

ن امکابسوی مبانی متحد لنینی که 
اتحادی انقالبی در صفوف کمونیسم 

ما فقط و فقط در . انقالبی را فراھم میسازد
پرتو مبارزه متحد بر علیه ایدئولوژی 
بورژوازی و سایه روشنھای آن قادریم در راه 
مبارزه برای متحد ساختن طبقه امان موفق 

آنان از ھمه سو اھداف پرولتاریای . گردیم
ھند تا از انقالبی را مورد یورش قرار مید

رادیکالیسم جنبش کارگری بر علیه ارتجاع 
پس راه و خط . بوژوازی ممانعت بعمل آورند

مشی انقالبی که خواھان سازماندھی 
رادیکالیسم مبارزات پرولتری و جلب نبرد 
اقشار غیر پرولتر به شعائر برخاسته از این 
رادیکالیسم انقالبی است وظیفه دارد که 

 انقالبی پرولتاریا و با اتکا بر عمل مستقیم
یو تزحمتکشان انقالبی با طرح آلترنا

پرولتری از انحالل نبرد انقالبی کارگران و 
 ممانعت  در یک جنبش عمومیزحمتکشان

 اگر چه طلیعه ھای آغازین .به عمل آورد
اینراه در نبرد کارگران انقالبی خاتون آباد در 
برابر ھمگان به نمایش در آمد اما تا نبرد 

اریای انقالبی قادر بر غلبه به تمایالت پرولت
اپورتونیستی و انحالل طلباِن نگردد اینراه در 
عرصه نبرد اجتماعی به نمایشی از قدرت 

 متحد پرولتاریا بلوغ انقالبی_سیاسی
  . برای آن بجنگیم.نخواھد یافت

  !زنـده بـاد سوسیالـیسم
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رادیکالیسم انقالبی و انحطاط 
    ! بورکراتیسم 

  
  

گویا پروسه حزب و سازمان 
کادرھا " مدرن"سازیھای متواتر در حزب

کارناوالی است که در مقابله با ھر تند پیچ 
باید اتفاق بیفتد و در  میتاریخی در اوضاع

خالل آن کذب محض بسیاری از مدعاھای 
ھر پدیده مادی . فوق مدرن آشکار گردد

بالطبع موجودیتش پدیده ای تاریخی 
 از این قاعده کلی  نیزحزب فوق.است

 بر ھمین اساس.مستثنی نمیباشد
آنھم با تاریخ رویدادھای درونی 

 بنابراین. موجودیتشان ارتباطی الینفک دارد
ا نگاھی کوتاه به چگونگی تجمع اولیه و ب

تداوم حیات آنان بخوبی میتوانیم این سیر 
.  را دنبال کنیم تشتت و فروپاشیالجرم

این حزب در گام نخستین چگونه و بر 
 اساس کدام دستآوردھا شکل گرفت؟
دارودسته اولیه این جریان که با نام محفل 
ھواداری سھند آغاز کردند در یکی از 

ظاره ترین شرایط مبارزه انقالبی نطوفانی 
 ھرگز پا را از محدوده گرانی بودند که

مناسبات محفلی فراتر ننھادندو ویژگی 
شناخته شده اشان ھمین لمیدن در 

 در واقع امر .محدوده محفل ھواداری بود
آنان متحدین بالقوه گرایش روشنفکران 
بورکراتی بودند که در آن شرایط در 

. حضور داشتندمجموعه چپ انقالبی 
 جریان تئوریھای آنان بامجموعه 

که از سوی سانتریستی درون چپ 
روشنفکران بورکرات ھواداری میشد کامًال 
ھمخوانی داشته و در آنان متحدین بالقوه 

ھر چه نبرد . خویش را جستجو میکرد
 چپ وفیسم در صفنمارکسیسم و اپورتو

 از حدت و شدت بیشتری برخوردار انقالبی
 این گرایش بورکراتیسم میگردید

روشنفکرانه جھت حفظ موجودیت خویش 
بیش از پیش به دستآویزھای سانتریستی 
در پوششی از لفاظی ھای چپ پناه 

درآن شرایط  تئوری پردازیھای محفل .میبرد
سھند که مخلوطی از نظریات رایج گرایش 

سانتریستی در درون صفوف چپ بود در 
ملجا مقابله مارکسیسم و اپورتونیسم 

این گرایش و .گرایش فوق الذکر گردید
تئوری پردازان محفل سھند در مقابله 
مارکسیسم و اپورتونیسم نه تنھا در کنار 
مارکسیستھا، که در شرایط سیر قھقرائی 
جنبش و در زیر سرنیزه ارتجاع حاکم به 

سیاسی و پراتیکی ھمه جانبه -نبرد تئوریک
که به  بلندای پای نھاده بودند، قرار نداشت

انحاء گوناگون در تعمیق بحران در صفوف 
 بدون تردید. چپ انقالبی دامن میزدند

 بالواسطه سرکوبھای عنان گسیخته نتیجۀ
ارتجاع در شرایط رکود جنبش انقالبی 
سبب گسترش ابعاد لیبرالیسم و انحطاط 

مقابله با آرمانھای . گسترده ای گردید
 و انقالبی و سنن مبارزاتی بلشویسم

در نقد روشنفکرانه " آزادی"ل بهتمای
آرمانھای پرولتری به کاالی رایج سیاست 

گسترش . سانتریستی مبدل گردیده بود
اھداف سانتریستی که در پوششی از 
لفاظی ھای چپ عرضه میگردید در شرایط 

غلبه انحطاط لیبرالیستی سرکوب انقالب و 
  تبیینبه یک عوام زدگی در زمینه چگونگی

ی ـکـی پراتیـی و مبانـیسم علمـسوسیال
نظر در مبانی  تجدید .ولتاریا دامن میزدپر

برنامه ای و تاکتیکی پرولتاریا باید تا تجدید 
نظردرمبانی پراتیکی گسترش مییافت و 

ه در ھیئت ـم گسترش یافتـریسـسانت
ود ـرصه وجـی نوینش پا به عـتشکیالت
سم و انحطاطی ـلیبرالی بستر رـب .مینھاد

گرایش  وب ارتجاع حاکم بود،که مالزم سرک
روشنفکران  نیروی  با اتکا برسانتریستی

بورکرات با ھیاھو  تولد حزبی خود را جشن 
حزبی که اساسًا محصول غلبه . گرفتند

 جنبش چپ و لیبرالیسم سیر قھقرائی بر
 متعاقب دوران رکود و گسترش یافتۀ

ھای عنان گسیخته ارتجاع  سرکوبگری
 و سنن ا آموزشھا در مقابله ب.حاکم بود

 چگونگی بر  پیرامونبلشویسم انقالبی
اساسی  مبانی ،پائی احزاب کمونیست

اعالم  :  بر دو محور برپائی این حزب
کمونیسم به مثابه گرایش خودبخودی در 

ھا قرار " کادر" و تئوری ،جنبش کارگری
کمونیسم خودبخودی تنھا نیازمند . داشت
        -لقـ خفیـا این کشـ ام.ادرھا بودـتجمع ک

بدون مبارزه بر علیه اپورتونیسم، 
مبارزه بر علیه بورژوازی امکان نا پذیر 

  !است
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تشکیل حزب . الساعه نبود
براساس تئوری کادرھا مستقیمًا از اسناد 

 برداشـت شده بود که با ۴انتـرناسیونال 
اتکا بر تئوری کمونیسم خودبخودی به یک 
پرنسیپ نظری در مقابله با تئوری 
 لنینیستی برپائی احزاب کمونیستی قرار

آنچه که امکان تحقق این امر .  داردداشته و
یک  بیش از آنکه بر اساس ،را فراھم آورد

تاکتیک نقشه مند در ارتباط با جنبش 
، در مشخصه کمونیستی باشد-کارگری

دورانی بود که جنبش ما در آن بسر 
رکود در جنبش انقالبی و گسترش .میبرد

روحیات و تمایالت لیبرالی که متعاقب 
سرکوب جنبش انقالبی دامن گستر شده 
بود و غلبه سیر قھقرائی بر جنبش چپ 

ی ایده ھای زمینه مناسبی را برا
سانتریستی که پاسخ مناسبی به تمایالت 

فراھم روشنفکران بورکرات را در بر داشتند
 سبب یک صف بندی جدید در صفوف آورد و

تئوری کادرھا با واگذار کردن امر . چپ گردید
 به جریان خودبخودی خاطر کمونیسم

عالیجنابانه بورکراتیسم را از درگیری برای 
تاریا آسوده تربیت سوسیالیستی پرول

میگردانید و ھمچنین زمینه مناسبی برای 
پیشبرد تمایالت سانتریستی در پوشش 

ھرچه . شعائر اولترا چپ را فراھم میگردانید
ابعاد حضور رادیکالیسم انقالبی محدودتر 
میگردید و ھرچه دامنه ارتداد و لیبرالیسم و 

و ھرچه انحالل طلبی گسترده تر میگردید 
 با شرایط جدید روئیدر رویارفیقان نیمه راه 

نیستی حاکم بر جنبش از اردوگاه نبرد کمو
یستی از  اھداف سانتر،دوری میگزیدند

اشتھار بیشتری برخوردار گشته و 
بورکرات از موضع جاه و مقام روشنفکران 

 بورکراتیکشان ھارتر و عنان گسیخته حزبی
 کمونیستی و دستآورھای تر به جنبش
مله ور میگردیدند  المللی اش حملی و بین

و تا بدانجا پیش میرفتند که حتی موجودیت 
 .نبرد کمونیسم انقالبی را منکر میشدند

حالل سازمانھای کمونیستی خواھان ان
البی را ـــانقبلشویســم . میشدند

سوسیالیسم روسی میخواندند، از 
موضعی ضد انقالبی به نقد استالین و مائو 

ا تا پیش وجود ھر کمونیستی ر. میپرداختند
تمام مجاھدت . از خود منکر میشدند

تبلیغاتی و تمامی آکسیونھا و تظاھرات 
 در موضعی و فعالیت پراتیکی کمونیستھا

ھیاھوھای "تحت عنوان را ۶٠-۵۶سالھای 
از پخش . گرفتندمیبه مضحکه " خیابانی

اعالمیه گرفته تا کمک مالی را بخشی از 
      ات مبارز.  خواندند می"پوپولیستی"پراتیک 

" رمز و راز فرقه ای"مخفی کمونیستھا را 
و شادمان از فتوحات خویش .کردندمیاعالم 

به ھمگان پیام میدادند که مارکسیسم 
 چھارچوب کشفیات تولد یافته که درنوینی

 پیرامون چگونگی برنامه پرولتاریا، جدیدش
تاکتیک   امپریالیسم، سوسیالیسم،

  و،پرولتری در قبال جنگھای ارتجاعی
و  جنبش طبقه کارگر،چگونگی سازماندھی

ون و شوراھا، ـکم از مسئله دولـِت درک
به کشف نھایتًا .....و، و دمکراسیدولت

 ملل در که حق دال بر آننوینی نایل آمده
 " مبھم"تعیین سرنوشت خویش امری

است و مبارزه مسلحانه خلقھا برای 
این .  محسوب میگردد"شر"جنبش کارگری 
 ھمانزمانی ابراز گردید که نظریه درست

شرایط پیش آمده در کردستان پاسخی 
 درست زمانی که .انقالبی را میطلبید

بدلیل اوضاع جھانی و رقابتھای 
در امپریالیستی میبایستی به اتخاذ تاکتیک 

شرایط جدید میپرداختند با تئوری بافیھای 
نوین خیال خود را از ھر بابت آسوده 

  که بخشی از کومله تازه اینجا بود.ساختند
 به مشاھده واقعی و از نزدیک نتایج قادر

 بدنبالش روان گردیده که تئوریھائی شد
تئوریھائی که وحدت با آن حاصلی . بودند

جز خلع سالح جنبش انقالبی کردستان در 
صفوف انترناسیونالیستھای در . پی نداشت

 کردار را رھا کردن و به تئوری پردازیھای
  کهصدالبتهآوردن سانتریستی پناه 

نمیتوانست حاصلی جز این برای کومله 
اما این برای کومله به مبارزه .داشته باشد

ای ھمه جانبه با دستآوردھای این دوران 
 خود را  موجودیتتباھی منجر نشد و آنان

در ھیئت حزب کمونیست وبا ھمان 
مارکسیسم " مشعشع آوردھایتدس

ا حزب اولیه ب. ندتداوم بخشید" انقالبی
جنبش اما . انشعاب به دو حزب تبدیل شد

متاثر از تئوری ھای انحالل خلقی کردستان 
و آن  . فروکش کرد حزب کادرھاطلبانۀ

موقعیت تاریخی که پاسخگوئی اصولی 
بدان میتوانست توازن قوا در مبارزه انقالب 
و ضد انقالب را دگرگون کند و آتش نبرد 
خلقی به مثابه متحد جنبش پرولتری 

ه نوینی را در رویاروئی بر علیه ارتجاع صحن
حاکم بگشاید تمامًا در قربانگاه زبونی 
 .روشنفکران بورکرات قربانی گردید

  

  !مـرگ بــر ارتـجـاع و امپــریـالیــسـم 
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ھیچ ھیاھو پرداز روشنفکری در صحنه نبرد 
انقالبی نمیتواند مبشر و پرچمدار 
سازماندھی نبرد انقالبی در لحظات دشوار 

اما .کردستان گواه آن است. تاریخی باشد

این آغازی بود بر محک قطعی تئوری 
پردازیھای جریانی که محصول تمایل 

 بورکرات در جنبش ما محسوبروشنفکران

 جریانی که در شرایط سیر .میشود
قھقرائی جنبش و گسترش روحیه ارتداد و 
لیبرالیسم به سازماندھی تمایل 
سانتریستی روشنفکران بورکرات، و مقابله 
با مجاھدت چپ انقالبی برای تفوق بر 

 ھرچه بر دامنه امیال. ران، پرداختبح
م سلیبرالیستی تحت عنوان مارکسی

افزوده میگردید و ھرچه جنبش طبقه کارگر 
وضعیت عقب نشینی و تدافعی بیشتری 
بخود میگرفت، جریان فوق الذکر به کنار 
نھادن آراء کمونیسم انقالبی در پوشش 
. لفاظی ھای اولترا چپ شدت میبخشید

تداوم ھیاھوھای آنان در گرو دوران رکود و 
عقب نشینی رادیکالیسم انقالبی در صف 

اینان بروز آشکار حزب . گاه انقالب بوداردو
گرایش انحطاط در جنبش ما بوده و 

در واقع اگر جریان کمونیستی و . ھستند
انقالبی درون جنبش چپ در کار غلبه بر 
بحران بود؛ و دوران نوینی را در مبارزه برای 
تحقق مبانی برنامه ای و تاکتیکی در 

از نیسم له با ارتجاع بورژوازی و اپورتومقاب
سر می گذرانید، جریان منحط سانتریسی 

انقالبی و بر بستر -در خأل مبارزات کارگری
لیبرالیسم گسترده با تجمع کادرھایش به 

 بر  سیاسیھیئت حزبی در آمد تا مکملی
یورش ارتجاع به صفوف کمونیسم و انقالب 

اما شرایط نبرد انقالبی امری متحول . باشد
ادر به و ھیچ نیروی ضد انقالبی ق. است

دی در مقابل خیزشھای برپائی مانعی اب
  .  نمیباشدانقالبی

دوران نوین برخاستن رادیکالیسم 
طلیعه ھای انقالبی جنبش کارگری 

حضورش را از اعماق با نبرد خیابانی بر 
مبارزه . علیه بورژوازی اعالم کرده است

انقالبی برای نان و آزادی به پیش صحنه 
 .  است اجتماعی قدم نھادهمبارزات

 برای  در نبردزحمتکشان شھر و روستا
 به  بیش از پیشتحقق درخواستھایشان

اقدامات تعرضی مبادرت نموده و خواھند 
خاسته در تکاپوی بررادیکالیسم . نمود

دستیابی به شعائر نبرد قطعی رو به پیش 
ھرچه که این رایکالیسم از دامنه و . دارد

ار گردد بستر گستردگی بیشتری برخورد
سیعتری را برای مجاھدت چپ انقالبی و

و در عین حال سکتھا و  فراھم خواھد کرد
تمایالت فرقه گرایانه را به عقب رانده یا فرو 

رایکالیسم انقالبی این . خواھد پوشاند
اعالم قطعی درخواستھایش را در ھیئت 

حزبی . حزبی نوین آشکار خواھد ساخت
ه که بیانگر آرمانھای پرولتاریای برپا خاست

ای باشد که جھت کسب قدرت سیاسی و 
اعمال دمکراسی پرولتری مجاھدت 

اگر لیبرالیسم گسترده و روحیه . نمایدمی
رکود وانحطاط بستر مناسبی بود تا 
روشنفکران بورکرات با اندیشه ھای 
سانتریستی و شعائر اولترا چپ خود را 
قھرمانان ھمه اعصار اعالم کنند؛ اوج گیری 

بی و پاسخگوئی صریح و رادیکالیسم انقال
قطعی به تحوالت اجتماعی بحرانی ھمه 

 صفوف آنان دامن زده و خواھد جانبه را در
حزب ارتداد، در دوران طوفانھا نمیتواند    .زد

. انقالب باشدحزب 

 
  

  com.razmandehi@yahoo             :آدرس تماس با ما                                                 
   

  net.cjb.razmandehgan.www :آدرس صفحه اینترنتی                                      
  

 
 

-ورژواـای بـسیونھـوزیـلیه اپـر عـبرد بـا نبـ
 نبرد امپریالیستی به تعمیق شعائر

  !کارگران و زحمتکشان  تحقق بخشیم
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در عین حال این رادیکالیسم انقالبی بستر 
گذر مناسبی را جھت آنکه چپ انقالبی با 

از تمایالت فرقه گرایانه و مبارزه قطعی بر 
علیه اپورتونیسم به کار برپائی حزب 
انقالب، حزب کارگران، حزب کمونیست 

از . انقالبی بپردازد فراھم خواھد گردانید
ھم اکنون با تمام توان باید به برافروختن 
قھر انقالبی صفوف انقالب بر علیه ارتجاع 

ـگی انقـالبی را در مـا جن. بورژوازی بپردازیم

جنـگ کارگـران، جنــگ  . پیش داریم
دمـوکـراسی پرولتـری بر علیه ارتجاع 
  . بورژوازی و تمامی نظامات قرون وسطائی

بورکراتیسم انحالل طلبانه ! بگذار
آنان ! بگذار. بیش از پیش به باتالق فرو رود

در گندیدگی اشان چون سگان ھار به 
تی به متحد ما بایس. یکدیگر پارس کنند

یای کمونیست ساختن صفوف پرولتار
.بپردازیم

  
  
  
  
  
  
  
 

  

 حق تعیین سرنوشت ملل تنھا با اتحاد
انقالبی کارگران و زحمتکشان بر علیه ارتجاع 

  !و امپریالیسم تحقق مییابد
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

! رفقا   
!ما را در انتشار رزمندگان یاری دهید  
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