تحرﯾف و تبيين اپورتونيستی حميد تقوائی از جنبش "نان،آزادی ،سوسياليسم"
انترناسيونال شماره  ٣٨٧مقاله ای با تيتر:نان،آزادی ،کرامت انسانی ،به قلم حميد تقوائی منتشر کرده است که
اگر چه پيرامون جرﯾان جنبش انقالبی در مصر است ولی در عين حال مبانی نظری و متدولوژی تقوائی در بررسی
جنبش ھای اجتماعی از جمله در اﯾران را نيز بيان ميدارد .از منظر دﯾگر حميد تقوائی اساساً به گونه ای برخورد
مينماﯾد که گوﯾا اﯾن نخستين بار است که جنبش نان و آزادی و چگونگی ارتباط مولفه ھای درونی اش ،در جنبش
کارگری مطرح ميگردد .بررسی تقوائی بر اساس دنباله روی از وقاﯾع جاری با تمسک به متدولوژی ژورناليستی قرار
دارد .استنادات او بر بستر بررسی دﯾالکتيکی از ملزومات اقتصادی-سياسی تحوالت و جاﯾگاه مبارزات کارگران و
زحمتکشان و تقابل آلترناتيوھا قرار ندارد ،بلکه او با فلسفه پوزﯾتوﯾستی به ردﯾف کردن ژورناليستی وقاﯾع ميپردازد و
بر ھمين اساس ھم ناگزﯾر جنبش نان و آزادی را با اعالم آلترناتيو "کرامت انسانی" به دامن آلتر ناتيوھای بورژوا-
امپرﯾاليستی ھداﯾت مينماﯾد .اما پيش از آنکه تقوائی از خالل روﯾدادھا و با دنبال نمودن وقاﯾع و دنباله روی از
رخدادھا به شيوه ای ژورناليستی و با اتکا بر پوزﯾتوﯾسم به وجود جنبش نان و آزادی اقرار نماﯾد ،گروھی از
کمونيستھای انقالبی با حرکت از تبيين دﯾالکتيکی اوضاع بشارت نبرد فوق را داده بودند .قبل از ھر چيز باﯾد بگوئيم
که سالھاست که ما به مثابه گروھی کوچک از جرﯾان کمونيسم انقالبی شعار :نان ،آزادی ،سوسياليسم را به
مثابه شعار مرکزی تشکل امان تبليغ مينمائيم" .رزمندگان" سالھاست که بر اساس شراﯾط نبرد طبقاتی در اﯾران و
عرصه بين المللی شعار فوق را به مثابه شعار محوری تبليغ کرده و با انتشار مقاالتی گوناگون در نشرﯾه و حتی در
ذﯾل و ﯾا تيتر بسياری از اعالميه ھا و بيانيه ھا شعار استراتژﯾک فوق را مورد تاکيد قرار داده است .ما قصد بازگوئی
مجدد تمامی انتشاراتمان حول مسئله فوق را ندارﯾم فقط اﯾن نکته را متذکر ميشوﯾم که ھر کسی ميتواند ببيند که
برای ما شعار فوق استنتاجی از سير جرﯾان جنبش کارگری-انقالبی و مناسبات بين المللی بوده است .ما در
"رزمندگان" شماره  ٥در سال  ٨٣در بررسی از اوضاع چنين نوشتيم:
"اکنون جنبش پرولتری در پيش صحنه قرار دارد و اﯾن نه بر اساس خواست و اراده اﯾن و آن بلکه برآمده از بحرانی
است که سراپای بورژوازی را فراگرفته است .بحرانی که طی سالھا به ازدﯾاد ارتش فقر دامن زده و مبارزه برای
"نان" را به پيش صحنه نبرد اجتماعی رانده است .اما مسئله به ھمينجا ختم نميشود چراکه متعاقب سالھا نبرد
نابرابر ميان جنبش کارگری و ارتجاع حاکم و بدنبال شليک عنان گسيخته مزدوران ارتجاع به صفوف کار بر ھمگان
آشکار گردﯾد که اﯾن نبرد بدون "آزادی" به پيش نخواھد رفت .نبرد برای نان چنان با نبرد برای آزادی در ھم تنيده
شده است که ھر اقدام عملی_انقالبی پرچم آنرا در پيشاپيش جنبش کارگری به اھتزاز در ميآورد .کارگران در ھر
اعتراض خيابانی بالفاصله شعار سرنگونی رژﯾم را فرﯾاد ميکشند .شعاری که نبرد برای تحقق آن امروزه صفوف
گسترده تری از کارگران را بخود جلب کرده و پيشقراوالن دور نوﯾن جنبش کارگری با اتکا به نيروی طبقاتی اشان و
عمل مستقيم انقالبی در شھر بابک ضرورت تحقق ھر چه سرﯾعترش را با به خاک و خون فرو افتادن به ھمگان
نشان دادند .آنان از ھيچ سازمان ضد کارگری بورژوا امپرﯾاليستی تقاضای کمک نکردند ،به ھيچ نھاد بورژوائی نامه
ننوشتند ،اما با قھر انقالبی اشان مانيفست عمل انقالبی را رقم زدند .عملی که گسترش آن تا دستيابی به آزادی
به مفھوم کارگری_ سوسياليستی اش وظيفه دشواری است که به عھده چپ انقالبی نھاده شده است .شعار
متحد ساختن مبارزات کارگری برخاسته از ضرورتی عينی بود که بدرسی صفوف چپ انقالبی آنرا ھمچون مارش
نبردی متحد به صدا در آوردند .اما با آنچه که پيرامون پدﯾده نمونه وار شھر بابک گفتيم اﯾن شعار بالفاصله ما را در
قابل شاھراه دﯾگری قرار ميدھد باﯾستی اﯾن خود وﯾژگی رشد مبارزه طبقاتی در اﯾران را شناخت.
پس از سرکوبھای عنان گسيخته سال  60تا کنون ھرگز ضرورت ارتباط جنبش کارگری و صفوف جنبش کمونيستی تا
بدﯾن حد برآمد نکرده بود .باز ھم بيش از گذشته دستگاھھای اطالعاتی رژﯾم حاکم در ھر اعتراض کارگری بدنبال
کمونيستھا ميگردند .ھيبت جنبش کارگری و تغييرات شتابان آن تمامی صفوف بورژوازی و جرﯾانات و احزابی که
خواھان حفظ سيطره طبقات حاکمه سرماﯾه داران و زمينداران ھستند را به تکاپو واداشته است و برای مقابله با آنان
چپ انقالبی وظاﯾف سترگی را به عھده دارد .در سرلوحه اﯾن وظاﯾف تدارک ھمه جانبه برای تبيين مفھوم آزادی بر
اساس منافع طبقاتی امان قرار گرفته است .جنبش کارگری را باﯾد به سالح شعار طبقاتی مسلح نمود .در غير
اﯾنصورت ما بار دﯾگر با تجربه ای نظير  57مواجه خواھيم گشت .تجربه ای که بيان دردآور شکست جنبش انقالبی و
جان باختن ﯾک نسل انقالبی را بيان ميدارد .در حاليکه توده انقالبی در مبارزات خيابانی درگير بود بورژوازی
امپرﯾاليستی و اپوزﯾسيونھای بورژوا -ارتجاعی سرنوشت جنبش را در "گوادلوپ" رقم زدند .اگر چه مدتی بعد شورای
کارگران نفت با ابراز تماﯾل به شرکت در "شورای انقالب" تماﯾل پرولتارﯾا در بدست گرفتن مقدرات تارﯾخی اش را بروز
داد اما در اساس اپوزﯾسيونھای ارتجاعی جنبش ما را به مثابه سياھی لشکر زدوبندھای خودشان با بورژوازی
امپرﯾاليستی ارزﯾابی مينمودند و بس .اکنون پس از بيش از دو دھه تجربه خونبار ما باﯾد با اتکا به قدرت طبقاتی امان
صرﯾحاً به اعالم درخواستھاﯾمان مبادرت نمائيم .ما برای منافع خود ميجنگيم و تنھا با برپائی شوراھای مسلح کارگران
و زحمتکشان قادر به تاُمين تارﯾخی اﯾن آرمان طبقاتی ميباشيم .از ھم اکنون باﯾد اعالم کنيم که بدون تحقق حق
ملل در تعيين سرنوشت خوﯾش ،بدون آزادی و برابری حقوق زنان و مردان ،بدون پاﯾان بخشيدن به نظامات قرون
وسطائی در روستا،بدون تحقق درخواستھای انقالبی زحمتکشان ،سخنی ھم پيرامون آزادی نميتواند در ميان باشد.
ما اﯾن آزادی را به نيروی خوﯾش و با اتکا بر ﯾک جنگ طبقاتی بدست خواھيم آورد .پاسخ کشتارھا و بر خاک وخون
افکندن کارگران و زحمتکشان را با آتش سالحھاﯾمان پاسخ خواھيم گفت .فردا از آن ماست اگر برای شعائر طبقاتی

امان بجنگيم ".در واقع امر و بر اساس بررسی از شراﯾط عينی نبرد و مولفه ھای رادﯾکال بروز ﯾافته در جرﯾان مبارزه و
سير تکاملی جنبش کارگری-انقالبی ما جنبش نان و آزادی را استنتاج نمودﯾم .در ھمانجا ما ضمن تاکيد بر کسب
قدرت سياسی بتوسط کارگران و زحمتکشان بخشی از درخواستھائی که تحقق اشان امر برقراری پيگيرترﯾن و
رادﯾکالترﯾن آزادی ھا را ممکن ميسازد و ھمچنين امر قدرت شوراھا را مورد تاکيد قرار دادﯾم .اما بررسی فوق
بالفاصله اﯾن نکته را برجسته مينمود که اوال ً چگونه ميتوان پيروزی رادﯾکاليسم انقالبی را تضمين نمود و ثانياً حاکميت
شورا ھا از مبدا فوق که الزاماً سوسياليستی نيست و ميتواند به توسط جرﯾانات بورژوائی منحرف گردد ،باﯾستی به
سوی کدام آﯾنده گام نھد .به عبارت دﯾگر جرﯾان سير تکاملی و تداوم انقالب ناگفته باقی مانده بود .امر تکامل و تداوم
مبارزه پرولتارﯾای کمونيست ميباﯾستی بر اساس دﯾالکتيک مبارزه طبقاتی در جرﯾان انکشاف جنبش فوق مورد
مالحظه قرار ميگرفت .باﯾد اﯾن مسئله که جنبش نان و آزادی به کدام سو گام باﯾد بنھد به روشنی بيان ميگردﯾد .باﯾد
روشن ميگردﯾد که بدون آلترناتيو پرولتری ،جنبش برای نان و آزادی ميتواند به ملعبه آلترناتيو ھای بورژوا-امپرﯾاليستی
مبدل گردد .جھت پاسخگوئی بدﯾن مسئله؛ ما در "رزمندگان" شماره  ٨در سال  ٨٣در مقاله ای تحت عنوان
"نبرد جھت گسترش شعار نان و آزادی" چنين نوشتيم:
"اما برای آنکه اﯾن شعار گسترش ھمه جانبه ﯾافته و در جرﯾان تکاملی جنبش انقالبی راھگشای نبردھای کارگران و
زحمتکشان بسوی آلترناتيو انقالبی گردد ،وظاﯾف سترگی بر دوش صفوف کمونيسم انقالبی قراردارد .مقدم و پيش از
ھر چيز باﯾستی توده ھر چه وسيعتری را به گرد اﯾن شعار متشکل و متحد نمود و به موازات گسترش سطحی اﯾن
شعار ضرورت دارد که جھت عمق بخشی به نبرد انقالبی و ھداﯾت رادﯾکاليسم انقالبی جنبش توده ای با جد و
جھدی صد چندان به اشاعه سوسياليسم انقالبی در صفوف جنبش کارگری و متشکل و متحد ساختن پرولتارﯾای
کمونيست اھتمام ورزﯾد .در اﯾنجا ﯾک نکته اساسی قابل ذکر و تاکيد است ،بدون جنبش سوسياليستی پرولتارﯾا و
ھداﯾت جنبش برای"نان و آزادی" بسوی آرمانھای سوسياليستی سخنی پيرامون پيروزی قطعی جنبش انقالبی
برای نان و آزادی در ميان نميتواند باشد ".در ادامه مطلب فوق چنين استنتاج شده است که" شعاری که بتواند
پاسخگوی اوضاع حاضر باشد و با صراحت درخواستھا و مطالبات تاکتيکی و استراتژﯾک کارگران و زحمتکشان انقالبی
را بيان دارد.....چيزی نميتواند باشد به جز :نان ،آزادی ،سوسياليسم" – رزمندگان شماره  ٨سال - ٨٣
دقيقا از آن تارﯾخ تا کنون شعار فوق شعار محوری و مرکزی تشکل "کوچک" ما بوده است .ما وقاﯾع جاری را ھم بر
ھمين اساس مورد بررسی و مالحظه قرار دادﯾم .اکنون آقای تقوائی با دنباله روی از وقاﯾع جاری و با دﯾدگاھی
پوزﯾتوﯾستی و بر اساس متد اکلکتيسيزم تمام انرژی خود را بکار گرفته تا با استنادی ژورناليستی به تحرﯾف شعار
فوق بپردازد .در تبيين آقای تقوائی شعار فوق محصول بررسی دﯾالکتيکی شراﯾط مبارزه طبقاتی نيست بلکه حاصل
دنباله روی پراگماتيستی او از سير وقاﯾع است و به ھمين دليل ھم به دامان شعار ليبرالی "کرامت انسانی" گرفتار
ميآﯾد .شعار استراتژﯾک باﯾستی محصول بررسی سير مبارزه طبقاتی بوده و از آن استنتاج شود تا بتواند چراغ
راھنمای عمل انقالبی گردد .بطور خالصه به اﯾن ميگوﯾند تدوﯾن و تبيين تئوری انقالبی که امر اساسی در جھت
سازماندھی جنبش انقالبی و آموزش و تربيت پرولتارﯾای کمونيست را ميسر ميسازد .آقای تقوائی به تفسير وقاﯾع
ميپردازد و بر اساس ھمين تفسير وقاﯾع است که بجای استنتاج سوسياليسم به آلترناتيو "کرامت انسانی" ميرسد.
او در تبيين اوضاع چنين مينوﯾسد:
"ﯾک انقالب عظيم ميليونی عليه ﯾک نظام سرکوبگر و فاسد سر بلند کرده است و از ھمان قدم اول روشن و شفاف
بر پرچم خود نوشته است نان آزادی کرامت انسانی! چرا چنين است؟ آﯾا خواست کرامت و منزلت و ھوﯾت انسانی
تصادفی و ﯾا بر اثر نفوذ اﯾده ھای انساندوستانه ليبرالی و حقوق بشری به شعار و خواست اعتراضات و انقالبات
عصر ما تبدﯾل شده است؟ به نظر من کامال بر عکس است .دفاع از انسانيت امروز به توده مردم انقالبی محول شده
است ،چون باالئی ھا ،طبقه حاکم با تمام دولتھا و مدﯾا و فلسفه و سياست و فرھنگ رسمی اش رسما و علنا و
مستقيما در برابر انسان و انسانيت و حرمت و کرامت انسانی قرار گرفته اند .دفاع از انسان به خيابان منتقل شده
چون در پارلمانھا و کابينه ھا و داالنھای قدرت تصميمات ضد انسانی ميگيرند و اجرا ميکنند .دفاع از منزلت انسانی به
گفتمان توده مردم بدل شده چون در آکادميھا و در محافل فکری و فلسفی رسمی حاکم ،تئورﯾھای رنگارنگی در انکار
ھوﯾت جھانشمول انسانی بھم ميبافند .بلند کردن پرچم انسانيت ﯾک ضرورت عينی و پاﯾه ای انقالبات دوره ما  ،دوره
پساجنگ سرد و دوره نظم نوﯾن جھانی سرماﯾه است .سرماﯾه داری ھميشه ضد ازادی و ضد برابری بوده است اما
امروز اﯾن وﯾژگيھای سرماﯾه داری تا مقابله صرﯾح با انسان و انسانيت "ارتقا" ﯾافته است .سرماﯾه داری دوره حاضر
حتی از ادعاھای ليبرالی اش تماما دست شسته و مذھب و قوميت و عقب مانده ترﯾن تابوھا و دگمھا و تعصبات
قرون وسطائی را به مرکز سياست و فرھنگ جامعه رانده است .ملت سازی بر مبنای نژاد و قوميت و مذھب ،تعرﯾف
جامعه بعنوان ملقمه ای از قومھا و نژادھا و مذاھب و تعرﯾف دموکراسی بر اساس شرکت سران مذاھب و اقوام و
اﯾالت و عشاﯾر در قدرت ،و باالخره بجلو راندن و جا باز کردن برای اسالم سياسی در جوامع "اسالمی" -بر مبنای
تعبيرھای پست مدرنيستی از جامعه  -و حتی در جوامع غربی  -بر مبنای مالتی کالچراليسم ونسبيت فرھنگی -
اﯾنھا ھمه از خصوصيات وﯾژه جھان سرماﯾه داری بازار آزاد در چند دھه اخير است - ".انترناسيونال شماره  ٣٨٧مقاله
 :نان،آزادی ،کرامت انسانی ،به قلم حميد تقوائی-
اﯾن پارگراف خالصه و چکامه ادعا نامه آقای تقوائی در بزرگداشت ھوﯾت،منزلت و کرامت انسانی به مثابه اساس
نبردی است که ماھيتا نبردی ضد سرماﯾه داری است .او ميگوﯾد که " خصوصيات وﯾژه جھان سرماﯾه داری بازار آزاد در
چند دھه اخير" مقابله صرﯾح با انسانيت است و " امروز اﯾن وﯾژگيھای سرماﯾه داری تا مقابله صرﯾح با انسان و

انسانيت "ارتقا" ﯾافته است ".البته او متذکر ميشود که " سرماﯾه داری ھميشه ضد آزادی و ضد برابری بوده است"
اما اﯾن وﯾژگی اکنون "ارتقا" ﯾافته است .اﯾن دﯾگر چه صغرا کبری چيدنی است؟ و تازه بعد از اﯾن افاضات بورژوا-
ليبرالی ،خود را به زمين و آسمان ميزند که اﯾن ليبراليسم نيست .اما اﯾن اساسا بيان ليبرالی از جنبش و اھداف آن
است چرا که در درک آقای تقوائی ھدف جنبش از تحولی انقالبی-سوسياليستی به نبرد بر عليه "وﯾژگی" ارتقا ﯾافته
ضد انسانی ،تقليل مييابد و سپس با قرار دادن امر مبھم و گنگ و اخالقی باصطالح کرامت انسانی به مثابه
استراتژی جنبش ،عمال او در مقابل امر سوسياليسم قرار ميگيرد .بزعم او انقالب ﯾعنی :مبارزه با وﯾژگی ضد انسانی
سرماﯾه داری و نا گفته پيداست که برای چنين انقالبی نيازی به سوسياليسم نيست .آقای تقوائی در قسمتی از
پارگراف فوق چنين مينوﯾسد ":سرماﯾه داری دوره حاضر حتی از ادعاھای ليبرالی اش تماما دست شسته و مذھب
و قوميت و عقب مانده ترﯾن تابوھا و دگمھا و تعصبات قرون وسطائی را به مرکز سياست و فرھنگ جامعه رانده
است .ملت سازی بر مبنای نژاد و قوميت و مذھب ،تعرﯾف جامعه بعنوان ملقمه ای از قومھا و نژادھا و مذاھب و
تعرﯾف دموکراسی بر اساس شرکت سران مذاھب و اقوام و اﯾالت و عشاﯾر در قدرت ،و باالخره بجلو راندن و جا باز
کردن برای اسالم سياسی در جوامع "اسالمی" -بر مبنای تعبيرھای پست مدرنيستی از جامعه  -و حتی در جوامع
غربی  -بر مبنای مالتی کالچراليسم ونسبيت فرھنگی  -اﯾنھا ھمه از خصوصيات وﯾژه جھان سرماﯾه داری بازار آزاد در
چند دھه اخير است - ".انترناسيونال شماره  ٣٨٧مقاله  :نان،آزادی ،کرامت انسانی ،به قلم حميد تقوائی"-
ما حق دارﯾم که بگوئيم از قضا انحراف اساسی در نظرات تقوائی از چگونگی درک و بررسی اش از ھمين " سرماﯾه
داری دوره حاضر" ناشی ميگردد .او اساس سرماﯾه داری دوره حاضر را با ارتقا وﯾژگی ضد انسانی توضيح ميدھد و
برای تبيين جھان واقعی به اخالقيات عرفانی از نوع شرقی اش پناه ميبرد .و اﯾن دقيقا از نوع ھمان اختالفات
سياسی-اخالقی روشنفکران بورژوا در کشورھای وابسته با سلطه شيطانی و ضد انسانی بورژوازی امپرﯾاليستی
است .حال آنکه اﯾن شيطان در جای دﯾگری خانه کرده است .سرماﯾه داری دوره حاضر را باﯾد با عصر امپرﯾاليسم و
گذار از رقابت آزاد به دوران انحصارات ﯾعنی دوران انحطاط و گندﯾدگی سرماﯾه داری توضيح داد .ما قصد دارﯾم که
حداقل بر دو مولفه اساسی عصر انحصارات امپرﯾاليستی که به بحث کنونی ما مربوط است انگشت بگذارﯾم .دو
مولفه ای که در بحث تقوائی مورد تحرﯾف واقع شده اند ،ﯾکی تماﯾل سرماﯾه انحصاری به نيروی کار ارزان و تشدﯾد
استثمار و تحصيل ارزش اضافی مطلق و دﯾگری تماﯾل سياسی و اجتماعی آن به باز توليد آرمان و اھداف قرون
وسطائی است که قادر به تامين شراﯾط تحصيل ارزش اضافی مطلق باشند .سرماﯾه داری دوره حاضر :ﯾعنی
امپرﯾاليسم متحد طبيعی و ماھوی عرﯾانترﯾن شيوه ھای سرکوب و دﯾکتاتوری است و دقيقا در جھت برقراری شراﯾط
سياسی برای سازماندھی امر چپاول و غارت است که بورژوازی امپرﯾاليستی به ھر اقدام ضد انسانی مبادرت
مينماﯾد .اﯾن بيان ماھيت "سرماﯾه داری دوره حاضر" ﯾعنی امپرﯾاليسم است.
دقيقا و بنا به دالئل تارﯾخی و دورانی ،عصر امپرﯾاليسم نه تنھا عصر گندﯾدگی و اضمحالل سرماﯾه داری بلکه عصر
انقالبات سوسياليستی نيز ميباشد .جنبش ھای اجتماعی عمال در مقابل اﯾن پرسش قرار دارند که ﯾا دموکراسی
امپرﯾاليستی و ﯾا دموکراسی پرولتری؟ امروزه امر آزادی ﯾا به مثابه مولفه ای در تبيين بورژوا امپرﯾاليستی اوضاع
جاری مورد مالحظه قرار ميگيرد و ﯾا به مثابه گامی در جھت سوسياليسم و به مثابه مولفه ای در دموکراسی
سوسياليستی ،شق ثالثی وجود ندارد .بدون تردﯾد در مقابله با شراﯾط کنونی و ﯾا بزعم تقوائی مقابله با "وﯾژگيھای
سرماﯾه داری" که "تا مقابله صرﯾح با انسان و انسانيت "ارتقا" ﯾافته است" ﯾا باﯾستی به دامن شعارھای متنوع و
ظاھرا گوناگون باصطالح آزادﯾخواھانه از نوع دموکراسی امپرﯾاليستی افتاد و به عمله جرﯾان تجدﯾد سازمان بورژوا-
امپرﯾاليستی اوضاع مبدل شد و ﯾا ھمچون کمونيستھای انقالبی پرچم نان ،آزادی ،سوسياليسم را برافراشت و در
راه تحقق آزادی با تبيين دموکراسی سوسياليستی مبارزه نمود.تمامی اوضاع جاری چه به لحاظ اقتصادی و چه به
لحاظ سياسی-اجتماعی ما را بدﯾن نکته ھداﯾت ميکند که بگوئيم :جھان در آستانه ﯾک پرسش اساسی قرار دارد.
دموکراسی امپرﯾاليستی و ﯾا دموکراسی پرولتری؟ ماشين دولتی بورژوازی امپرﯾاليستی و سيستم بورکراتيک
نظامی اش تماما در منجالب کشتار و دزدی و فساد در ابعاد جھانی فرو رفته و نظم بورژوا امپرﯾاليستی بطور روزمره
و از سوی ارتش ميليونی گرسنگان مورد پرسش و چالش قرار ميگيرد .دنيای گرسنگان در آرزوی دستيابی به نان و
آزادی به ميدان جنگی نابرابر پای نھاده است .نيروھای متخاصمی که در دو سوی اﯾن نبرد به مقابله برخاسته اند در
ﯾک سو ﯾعنی در صف ضد انقالب شامل بورژوازی امپرﯾاليستی و حاکميتھای محلی بورژوازی و زمينداران که تا بن
دندان در بند وابستگی مالی-دﯾپلماتيک بسر ميبرند ،ميباشند .آنان در پی سرکوب و عقب راندن جنبش انقالبی
بوسيله نيروھای نظامی و ﯾا کنترل اوضاع در چھارچوب نظم سرماﯾه دارانه حاکم و تجدﯾد سازمان در ارتجاع بورژوازی
حاکم بوسيله اپوزﯾسيونھای بورژوائی و اپورتونيستھا ھستند .و درست در سوی دﯾگر کارگران و زحمتکشان و صفوف
کمونيستھا و دموکراتھای انقالبی قرار دارند که جھت تحول انقالبی در اوضاع و تغيير شراﯾط حاکم ميجنگند .اساس
اﯾن نبرد ،روﯾاروئی دو اردوگاه متخاصم است که ﯾکی قصد حفظ شراﯾط ﯾا حداکثر بزک کردن اوضاع کنونی و تداوم
بساط چپاول و غارت را دارد و دﯾگری آمده است تا با تحقق نان و آزادی بسوی فردا گام بردارد .ﯾکی ﯾعنی جھان
بورژوازی در پی تجدﯾد قدرت دموکراسی امپرﯾاليستی است و دﯾگری ﯾعنی جھان کارگران و زحمتکشان! دنيای
گرسنگان! عليرغم تبليغات دﯾوانه وار روشنفکران بورژوا حول آلترناتيوھای بورژوا-امپرﯾاليستی بسوی دموکراسی
پرولتری روان است .در پس تمامی روﯾدادھای جاری مصاف دموکراسی امپرﯾاليستی و دموکراسی پرولتری قرار دارد.
ﯾا دست به دست شدن دستگاه سرکوب و تعوﯾض ميرغضب و و تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی ارتجاع بورژوازی و
تحميل نظم تشدﯾد استثمارو سرکوب؛ ﯾا بزﯾر کشيدن بورژوازی و استقرار حاکميت شوراھای کارگران و زحمتکشان.

کمونيستھای انقالبی در ھر کجا که باشند با افشای آلترناتيوھای بورژوا-امپرﯾاليستی و راندن اپورتونيستھا از صفوف
انقالب ،در جھت نابودی ماشين دولتی و استقرار دولتی از نوع دولت کمون ﯾعنی دولتی از نوع دموکراسی پرولتری و
برقراری شوراھا ی مسلح کارگران و زحمتکشان و سازماندھی نظم سوسياليستی مبارزه ميکنند؛ اﯾن و فقط اﯾن
سياست است که معنای واقعی انترناسيوناليسم پرولتری است .انترناسيوناليسمی که در شراﯾط کنونی در
شعارھای :مرگ بر ارتجاع و امپرﯾاليسم و نان،آزادی ،سوسياليسم و برقرار باد حاکميت شوراھای کارگران و
زحمتکشان متبادر ميشود .وقتی تقوائی عصر امپرﯾاليسم را از حوزه بررسی خارج ميکند و سرماﯾه داری دوره حاضر
را تا حد تشدﯾد وﯾژگی "ضد انسانی" آن تقليل ميدھد و بطرز نوستالژﯾکی از اﯾن سخن ميگوﯾد که سرماﯾه داری دوره
حاضر ":حتی از ادعاھای ليبرالی اش تماما دست شسته و مذھب و قوميت و عقب مانده ترﯾن تابوھا و دگمھا و
تعصبات قرون وسطائی را به مرکز سياست و فرھنگ جامعه رانده است ،".فقط و فقط دارد به چشم کارگران
کمونيست در مورد ماھيت عصر امپرﯾاليسم خاک ميپاشد .و وقتی پاﯾه بررسی اش را بر اساس دست شستن
بورژوازی از ادعاھای "ليبرالی اش" ميگذارد و از تشدﯾد وﯾژگی ضد انسانی اش تا "مقابله صرﯾح با انسان و انسانيت
"ارتقا" ﯾافته است"سخن ميگوﯾد طبعا به آلترناتيو "کرامت انسانی" دست می ﯾابد .چنين تبيينی در پاسخ به
پرسشی که امروزه در مقابل جنبش ھای آزادﯾخواھانه جاری قرار دارد ،پاسخی کمونيستی انقالبی نيست.
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