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ليبرالها از انقالب بيشتر از ارتجاع می           

ترسند و معموال ارتجاع را بر انقالب               

اين يکی از مشخصات     .  ترجيح می دهند  

ژنتيک ليبراليسم ايرانی در شرايط                    

نهضت آزادی بعنوان يکی    .  حاضر است 

از قديمی ترين احزاب ليبرال ايران  با             

اوج گيری اعتراضات مردم عليه رژيم          

اسالمی، از ترس انقالب راه مدارا با                

ارتجاع اسالمی را پيشه کرده است و                

خود پيشاپيش فعاليت خود را تعطيل                  

مطابق مصاحبه آقای امير خرم  که      .  کرد

تا زمان تصميم نهضت آزادی ايران به            

خودداری از ادامه فعاليتش، از اعضای         

وزارت اطالعات با         رهبری آن بود              

احضار پنج تن از اعضای رهبری                        

نهضت آزادی آنها را تهديد کرده که                      

چنانچه فعاليت خود را متوقف نکنند با                

به دنبال اين     .  خواهد شد  "  برخورد"آنها   

تهديد رهبری نهضت آزادی جلسه                         

 . گذاشتند و فعاليت خود را متوقف کردند

 

در رژيم اسالمی اين اولين بار نيست که            

اعضای نهضت آزادی توسط وزارت                

اطالعات تهديد و دستگير و زندان می                

نزديک به يک ربع قرن است که            .  شوند

نهضت آزادی و فعالين آن دم دست ترين           

نيرو برای دستگيری و شکنجه و حبس              

بوده اند اما غيرقانونی بودن و تعطيلی                

اما چرا   فعاليت های خود را نپذيرفتند،              

طبعا .   فعاليت خود را تعطيل کردند       اينبار

به اين دليل ساده که نهضت آزادی قبال و            

در فقدان يک جنبش راديکال و قوی توده          

ای که بنيان رژيم اسالمی را هدف گرفته          

باشد، فعاليت های خود را در خدمت                     

اما .  اصالح رژيم اسالمی می دانست              

اکنون و با وجود يک جنبش قدرتمند                     

آزاديخواهانه که حتی جهانيان نيز                          

موجوديت آنرا برسميت شناخته اند نتايج          

فعاليت نهضت آزادی نه در خدمت                        

اصالح رژيم بلکه می تواند در خدمت                

يک انقالب و سرنگونی رژيم اسالمی                

خطر سرنگونی رژيم            .  قرار بگيرد     

اسالمی را بسياری و از جمله نهضت                  

آزادی احساس کرده اند و به هيچ وجه                  

نمی خواهند فعاليتشان موجب ايجاد                      

و آنرا   !  دردسر برای رژيم اسالمی شود        

 . تعطيل کردند

 

اين تصميم دستگاه رهبری نهضت آزادی        

را آقای امير خرم در مصاحبه با راديو                

فراد در سيزدهم دی ماه چنين تشريح                    

 که برای دوستان ما در       آنچه":  کرده است 

نهضت مهم است اين است که پرداخت               

آنها .  هزينه فردی هيچ نگرانی ندارد               

. نگران اين قضايا نيستند          

خطر انقالب و تعطیلـی خطر انقالب و تعطیلـی خطر انقالب و تعطیلـی 

   فعالیت نھضت آزادیفعالیت نھضت آزادیفعالیت نھضت آزادی
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بلکه آن چيزی که    

در شورای مرکزی نهضت               

بحث شد و محور         درباره آن      

مباحث ما بود، اين بود که در            

شرايط فعلی، زندان رفتن                   

دوستان نهضتی ما در راستای        

امنيت و منافع ملی و مصالح             

 اکثريت    .کشور هست يا خير         

در دوستان اعتقاد داشتند که               

شرايط فعلی اين امر نه تنها                

کمکی به تثبيت امنيت ملی کشورنمی کند و        

در جهت مصالح کشور نيست، بلکه                         

اوضاع را بيش از پيش به مخاطره می                   

اندازد و وضعيت را بی ثبات تر از پيش                

می کند و ما نبايد به اين قضايا و شرايط                  

صريح ترين از اين       ."  ناپايدار دامن بزنيم    

کار را به جايی    نهضت آزادی     .  ساده نيست 

رسانده  که فعاليت خود را تعطيل ميکند تا            

مبادا فعاليتش در خدمت يک جنبش                           

که پرونده حيات رژيم           "  ساختار شکن   "

 . اسالمی را می بندد قرار گيرد

به همين دليل ژنتيکی بود که ليبرالها پس              

 دی ماه که شعارهايش      ٧از تظاهرات روز    

اساسا عليه خامنه ای و کل نظام بود و                      

مردم در مقابل رفتار وحشيانه پاسداران و           

بسيج از خود دفاع کردند يک حرکت دسته          

جمعی از داخل و خارج کشور به راه                       

انداختند تا مردم را از دفاع از خود در                     

از !  مقابل خشونت نظاميان بر حذر دارند          

نظر نهضت آزادی ادامه،  گسترش و                      

" ساختار شکنی   "و    "  تند روی   "تعميق    

امنيت "جنبش مردمی فعلی مغاير است با            

نهضت آزادی با   ".  مصالح کشور "و  "  ملی

اين داليل، عبارات و مقوالت است که                    

 .ارتجاع را بر انقالب ترجيح می دهد

 

البته نهضت آزادی وابستگی عميق                          

ايدئولوژيک به رژيم و قوانين اسالمی آن            

دارد و از اين نظر با ليبرالهای غير                           

نهضت .  اسالمی و سکوالر متفاوت است         

آزادی و ليبرالهای اسالمی در اعمال بی               

حقوقی به نيمی از جمعيت ايران با اين                    

آنها با قوه   .  رژيم منفعت ايدئولوژيک دارند    

و سيستم قضائی که قوانين ضد انسانيش                

منبعث از سنت و رسوم عهد عتيق اسالمی         

به همه  .  است همبستگی ايدئولوژيک دارند    

اين داليل اينها حاضر نيستند کوچکترين              

گزندی به خود سيستم اسالمی و رژيمش              

که تعلق ايدئولوژيک به آن دارند وارد شود        

و فعال فعاليت خود را تعطيل کرده اند که               

صد البته فقط شامل انتقاد از رژيم اسالمی           

و جناياتش است و گرنه قلم هايشان در بر             

تند "حذر داشتن جنبش مردم از            

ساختار "و مطالبات              "  روی

تعطيل نشده و نخواهد          "  شکنانه

 .شد

 

اينها در دوران شاه هم خواهان              

رفتن شاه نبودند بلکه حتی وقتی           

خود شاه به ناچار پذيرفته بود که          

راهی جز کناره گيری از سلطنت       

و ترک ايران وجود ندارد                         

خواست نهضت آزادی اين بود که شاه                    

نهضت آزادی   .  سلطنت کند و نه حکومت        

وحدت ايدئولوژيکی با رژيم شاه نداشت و           

فقط مانند ديگر ليبرالها مخالف انقالب سال        

 بود و تنها هنگامی که برايش مسجل                ۵٧

شد که سهمی از قدرت را بدست خواهد                  

آورد لنگان لنگان به دنبال انقالب آمد و با             

اين حال بازرگان بعنوان نخست وزير                   

اکراه نداشت که بگويد که نهضت آزادی               

) انقالب(خواهان باران رحمت بود اما سيل       

هم ايدئولوژی بودن نهضت آزادی با          .  آمد

رژيم اسالمی باعث می شود که اينها مانند           

و "  تند روی   "همه ليبرالها فقط مخالف              

عليه رژيم اسالمی نباشند     "  ساختار شکنی "

بلکه اگر حيات اين رژيم بيش از اين به                   

خطر افتد نبايد متعجب شد نهضتی ها                      

فعاليتشان در دفاع از رژيم اسالمی را                    

شدت دهند و حتی سرکوب خشن جنبش                 

مردم را توجيه سازند و از آن حمايت                       

 .*کنند

  ۱۳۵۷اسفند —اعضای دولت موقت 



 

 

بعد از اعتراضات توده ايی اخير ديگر بر                                                           

هيچ انسان واقع بينی پوشيده نيست که                                                                            

بحران حکومتی که رژيم با آن دست به                                                                     

گريبان شده است خود با دخالت گری توده                                                          

های به جان آمده از سی سال خفقان و                                                                             

سرکوب و فالکت اقتصادی تبديل به يک                                                            

هيچ کدام از                        . بحران سياسی شده است                                   

جناح ها اين مسئله را پيش بينی نمی کردند                                                           

که توده مردم به اين سرعت از خط قرمز                                                             

های حکومتی بگذرند تا جايی که در                                                                               

زمانی بسيار کوتاه مردم از شعارهای                                                                         

انتخاباتی عدول نموده و تمامی رژيم را                                                                    

سرعت       .مورد آماج حمالت خود قرار دهند                                      

اين تغيرو تحوالت چندان باال بود که                                                                                

غافلگيری بورژوازی ايران را نيز سبب                                                            

                      ً شد تا جايی که به صورتی کامالال دستپاچه                                       

با رگباری از بيانيه هايی تماماا پنج ماده                                              ً                           

ايی توده معترض را دعوت به خويشتن                                                                

داری و آرامش در برابر سرکوب رژيم                                                                

اسالمی کردند و از طرف ديگر به سران                                                           

حکومتی هشدار دادند که تا سيل ناخواسته                                                           

بنيادشان را برنکنده است با خواسته های                                                               

آشتی جويانه ليبرالهای اصالح طلب                                                                              

موافقت نمايند شايد بدين شيوه گشايشی                                                                         

و اين           . برای نجات کل سيستم فراهم آيد                                                      

هراس به دليل آگاه شدن توده مردم از اين                                                                

مسئله است که تامين حداقل خواسته های                                                               

حفظ     دموکراتيک آنها و نيز مهمتر از آن                                                            

اين دستاوردهای دموکراتيک در گرو                                                                     

سرنگونی کامل اين رژيم است و بنابراين                                                          

در عمل نشان دادند که در اين راه هيچ                                                                           

گونه آشتی پذيری و مماشاتی با حکومت                                                              

ندارند و اين مسئله را با عبور از همه                                                                                

 . جناحهای حکومت بر همه عيان نمودند                                

در اين ميان شايد چشم خيلی از فعالين                                                                             

کارگری و حتی مردم به طبقه کارگر                                                                           

دوخته شده است که طبقه کارگر چه می                                                                 

خواهد بکند آيا وارد اعتراضات توده ايی                                                               

اخير خواهد شد؟ آيا اين بار نيز به مانند                                                                           

 اعتصاب آنها کمر رژيم را                                ۵٧انقالب بهمن            

خواهد شکست؟ از طرف ديگر بورژوازی                                              

     ايران نيز به دليل تجربه ای که از انقالب                                                            

 ايران داشت هميشه نيم نگاه نگرانی به                                                      ۵٧

ً           .     طبقه کارگر ايران دارد                                          آنها کامالال از               

ورود طبقه کارگر به اين اعتراضات                                                                           

واهمه دارند زيرا می دانند که ورود اين                                                                     

طبقه، معنای سازش ناپذيری جنبش را به                                                           

همراه خود خواهد داشت و به دليل خواسته                                                       

ها و مطالباتش اين ظرفيت را خواهد داشت                                       

تا بتواند اکثريت جنبش را با خود همراه                                                                       

 . سازد    
اين مسئله باعث دامن زدن مباحث فراوانی                                                     

 . در ميان فعالين سياسی طبقه کارگر شد                                                      

پاسخ های متفاوتی به سواالت باال داده شد                                                           

ونظرات مختلفی در اين ميان مطرح گرديد                                                  

که هر کدام از اين نظريات در چارچوب                                                              

نگرشی می گنجيد که اين فعالين به جنبش                                                            

 . اخير داشتند           

دسته اول بر اين نظرهستند که طبقه کارگر                                                      

نبايد در اين جنبش حضور يابد زيرا اين                                                                    

جنبش مربوط به او نيست و وضعيت پيش                                                       

آمده، تنها ناشی از جنگ بين جناحهای                                                                        

رژيم بوده و اعتراضات اخير هم اعتراض                                                     

يک توده متوهم به يک جناح خاص رژيم                                                           

يعنی اصالح طلبان است و بنابراين اين                                                                    

 جنبشی           ١٣٧٨ جنبش نيز به مانند تيرماه                                      

گذرا خواهد بود و هيچ منفعتی برای                                                                                  

طبقات زحمتکش جامعه نخواهد داشت و                                                          

بر همين اساس طبقه کارگر را از ورود به                                                         

و از طرف               . اين اعتراضات منع می دارند                                 

ديگر به جنبش اخير به چشم جنبشی که                                                                     

متعلق به سبز هاست و با توجه به                                                                                            

                    ً شعارهای اوليه و نيز رهبری آن کامالال                                                   

 . ارتجاعی است، نگاه می کنند                         

اما در مقابل آن نظريه ديگری وجود دارد                                                           

که معتقد است جنبش توده ای اخير يک                                                                     

جنبش همگانی و ضد                                                          

 ٣                                                                                                                                                                                                                                  

   طبقه کارگر و جـنـبـش تـوده ای اخـیـرطبقه کارگر و جـنـبـش تـوده ای اخـیـرطبقه کارگر و جـنـبـش تـوده ای اخـیـر
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ديکتاتوری و ضد رژيم است                                 

که ريشه آن نه در انتخابات و مسئله تقلب                                                                

در آن بلکه در تاريخ سی ساله سرکوب و                                                             

خفقان و نيز بی حقوقی اجتماعی و                                                                                      

خواست اين                    . بحرانهای اقتصادی است                                    

جنبش خواست آزاديهای اجتماعی و سياسی                                               

                  ً است که در اوضاع کنونی ايران کامالال با                                             

رفاه اقتصادی توده ها گره خورده است و                                                            

همين مسئله حضور طبقه کارگر را در                                                                  

 . ميدان مبارزه توجيه می سازد                          

بر اساس نظريه دسته اول که بعضی از به                                                        

ظاهر مدافعان چپ طبقه کارگر را در بر                                                             

ميگيرد طبقه کارگر با ورود به اين جنبش                                                           

بالفاصله به زير هژمونی جريانات                                                                                 

بورژوايی در می آيد زيرا جنبشی که در                                                               

جريان است اعتراضی برای به قدرت                                                                    

نشاندن سبزها بر مسند رياست جمهوری                                                           

طنز قضيه در                       .. است و نه چيزی بيشتر                                         

اينجاست که در موقعيت کنونی جنبش،                                                                  

حتی سران اصالح طلب رژيم مانند                                                                              

موسوی و خاتمی و کروبی خود اعتراف                                                          

می کنند که آنها نيستند که در راس رهبری                                                          

اگر در دو روز بعد از                                    .     جنبش قرار دارند                     

انتخابات آنها اميدی به در دست گرفتن                                                                         

رهبری داشتند خيلی زود سير وقايع اين                                                                 

علی     . اميد اصالح طلبان را به پوچی رساند                                

الخصوص بعد از حوادثی که در روز                                                                      

عاشورا پيش آمد اکنون اين اصالح طلبان                                                         

هستند که به دنبال مردم راه افتاده اند                                                                                     

تاجايی که مجبور شده اند در مورد                                                                                       

دستگيريها و اعدامهای اخير موضع گيری                                                   

کنند و برای اينکه از مردم عقب نمانند                                                                          

بهمن فراخوان شرکت در راه                                               ٢٢ برای    

اما در اين ميان حضرات ما                                        . پيمايی بدهند              

به زور هم شده می خواهند اصالح طلبان                                                          

را به عنوان رهبری جنبش معرفی کنند و                                                           

تا جايی که                (از جنبش تنها سبزش را ببينند                                           

  )انگار آنها رنگ خون را هم سبز می بينند                                                       

وقتی       . و از شعارها هم فقط شعارهای سبز                                              

که ديگر سران سبز خود باوری به رهبری                                                   

جنبش ندارند و نيز می دانند که شعارهای                                                             

به قول خودشان ساختار شکن بويی از                                                                      

رنگ سبز قبل و بعد انتخابات ندارد، ومی                                                           

دانند که بارانی را که طلب کرده بودند                                                                            

همچون سيلی بنيان آنها را برخواهد کند                                                                    

حال چه اصراری در جهت منسوب کردن                                                   

اعتراضات اخير به جنبش سبز موسوی                                                             

وجود دارد که از آنجا نتيجه بگيرند که                                                                          

طبقه کارگر نبايد کاری به اين جنبش داشته                                                       

باشد، و اگر دارند در خيابان مردم را قتل                                                                 

اين جنبش             !! عام می کنند به کارگران چه                                       

مال آنها نيست و اگر هم فردا طبقه کارگر                                                              

جلوی چشم مردم قتل عام شد خوب به آنها                                                          

چه اين جنبش فقط برای کارگران است و                                                            

شايد اغراق در               !! به توده مردم ربطی ندارد                       

مسئله به چشم بخورد ولی جز اين برداشت                                                      

ديگری نمی شود از اين نظريه هپروتی                                                                 

  . کرد   
 

يک واقعيت تلخ                      ۵٧ شکست انقالب بهمن                     

برای جنبش کارگری و نيروهای چپ و                                                             

سوسياليت است اما اين مسئله ما را مجاز                                                               

نمی کند که برای طبقه کارگر در باب اين                                                             

شکست، مجلس مرثيه خوانی و ختم                                                                              

بگذاريم و اين شکست را مانند پتکی دايم                                                                 

بلکه      .     باالی سر طبقه کارگر بچرخانيم                                                       

بالعکس می شود با نگاهی به آن تجربه                                                                      

تاريخی و درسی که از آن می شود گرفت                                                          

با وظايف جديد تری طبقه کارگر را به                                                                        

 . ميدان مبارزه فراخواند                     

اين نظريه در بهترين حالت خود شايد تنها                                                            

کسانی را در جنبش کارگری نمايندگی کند                                                        

که هنوز در غار معروف افالطون مانده                                                             

اند و پشت بر واقعيت ها، تنها سايه آن را                                                                   

می توانند ببينند زيرا به واقع جريان و                                                                             

گرايشی که نتواند در مقطع کنونی اين                                                                          

مسئله را تشخيص دهد که چه چيزی به                                                                    

جنبش کارگری آسيب می رساند و يا آن را                                                        

تقويت می کند و به پيش می برد، يا اينکه                                                                  

به کل نابيناست و يا خود را به فالن راه                                                                         

اکنون بورژوازی ليبرال                            . معروف می زند              

بر اين همه ذکاوتی که در درون اين چنين                                                             

فعالينی نهفته است درود می فرستد و آرزو                                                      

می کند که ای کاش جنبش کارگری را اين                                                         

حضرات نمايندگی می کردند تا بدين وسيله                                                     

برای سالهای متمادی از عدم حضور طبقه                                                     

 . کارگر خيالشان آسوده باشد                        

دو تاکتيک سوسيال                                          لنين در کتاب                                                  

خيلی      دموکراسی در انقالب دموکراتيک                                                     

قاطعانه به کسانی که در مورد جنبش                                                                            

دموکراتيک و آزاديخواهانه توده ای                                                                                

رهنمود های اين چنينی می دادند برخورد                                                          

می کند تا جايی که منع کردن طبقه کارگر                                                             

را برای شرکت در اين جنبش خيانت به                                                                 

سوسياليسم قلمداد می نمايد، و در مقابل آنها                                            

معتقد بود که طبقه کارگر به دليل اينکه اين                                                           

انقالب تنها به وی متعلق نيست اتفاقاا بايد                                               ً                    

بسيار متهورانه وظايف دموکراتيک خود                                                        

و با صراحت بيشتری                                  «را مطرح سازد                    

 »  . اين وظايف را تماماا بيان نمايد                 ً            

قصد من در اينجا مقايسه آن مقطع تاريخ                                                                  

روسيه با وضعيت کنونی ايران نيست اما                                                           

آن موقع هم بحث بر سر حضور و يا عدم                                                            

حضور طبقه کارگر در مبارزه برای                                                                          

انقالب بورژوايی بود و لنين در جواب                                                                     

کسانی که معتقد به عدم حضور طبقه                                                                             

کارگر در اين مبارزه بودند اين چنين                                                                              

مارکسيسم به                       : «جواب می دهد که                                              

پرولتاريا نمی آموزد که از                                         
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انقالب بورژوايی دوری                                                 

جويد و يا در آن شرکت ننمايد و رهبری                                                                   

را به دست بورژوازی بسپارد بلکه                                                                                  

برعکس می آموزد که با انرژی هر چه                                                                  

بيشتر در آن شرکت کند و برای رسيدن به                                                          

  ...يک دموکراتيسم پرولتاريايی پيگير                                                                 

ما می توانيم و بايد در حدود                                             .     مبارزه نمايد              

در راه              } بورژوازی        { اين چهار ديواری                                   

منافع پرولتاريا و نيازمنديهای مستقيم وی و                                           

در راه شرايطی که نيروهای وی را برای                                                         

پيروزی کامل آينده آماده می سازد، مبارزه                                                       

 )  ٢۵٧مجموعه آثار لنين ص                  (  ». کنيم    

به پيروی از لنين بايد به اين مسئله اشاره                                                                    

نمود که چون بورژوازی هميشه در تعقيب                                                   

خواسته های دموکراتيک واقعی، خود را                                                          

که اين از پايگاه                              (ناپيگير نشان داده است                                     

و هميشه برای                  )  طبقاتی اش ناشی می شود                         

کنترل و مهار جنبش از پايين توده ها و                                                                        

نيز گرايشات راديکال و سوسياليستی                                                                          

کارگران دست به دامان ساخت و پاخت با                                                           

قدرت حاکمه بر سر منافع خود شده است                                                              

لذا امروزه طبقه کارگر بايد سريعاا خود را                                         ً                  

در تشکلهايش سازمان داده و در مبارزات                                                        

آزاديخواهانه اخير به شکلی سازمان يافته                                                            

زيرا تنها طبقه ای است که                                                 شرکت نمايد              

عضو     » عمل جراحی سريعی                   «می تواند با                   

فاسد شده را با روش کم درد تری برای                                                                      

تنها      .      طبقات زحمتکش جامعه قطع نمايد                                            

طبقه کارگر است که می تواند و اين                                                                                  

دموکراتيسم            «ظرفيت را داراست که يک                                           

 و انقالبی را به سرانجام خود                                                                       »پيگير     

 . برساند      
هنگامی که بورژوازی ايران خود شديداا از                                        ً           

حضور يافتن طبقه کارگر در اين                                                                                          

به دليل تجربه ايی                         (اعتراضات هراس دارد                          

اين را در               ) که از انقالب بهمن با خود دارد                                        

حرف و عمل نشان داده است آيا دعوت                                                                    

کارگران به عدم حضور در اين                                                                                                

اعتراضات آب به آسياب جناحهای                                                                                  

بورژوازی ريختن نيست؟ آيا با اين کار                                                                   

ميدان را برای تاخت و تاز جناحهای                                                                                

بورژوازی خالی نکرده ايم؟ و آيا باعث                                                                   

نمی شويم که دست حکومت در سرکوب                                                          

هرچه بيشتر توده های مردم بازتر شود؟ به                                        

گمان من جواب تمامی اين سواالت مثبت                                                           

  . است   

همه کارگران و فعالين واقعی شان                                                                                        

سالهاست که سنگينی فضای خفقان و                                                                          

سرکوب را در مبارزه خود برای احقاق                                                               

حتی ابتدايی ترين حقوق انسانی خود نه                                                                     

.   تنها احساس بلکه به عينه تجربه کرده اند                                                            

آنها بارها در هفت تپه به جرم گرسنگی به                                                            

زندان محکوم شدند، در خاتون آباد به جرم                                                        

مطالبه چندين ماه حقوق معوقه و امنيت                                                                     

شغلی و اخراج نشدن گلوله باران شدند، در                                                      

سنندج به دليل برگزاری تنها روزی که                                                                    

متعلق به آنهاست يعنی اول ماه مه شالق                                                                 

خوردند، در تهران همين سال قبل باز هم                                                              

به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه                                                                               

فعالين کارگری بازداشت شده و يا هنوز                                                                 

مجيد حميدی به                           .     تحت تعقيب می باشند                                    

جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران مورد                                                      

سوء قصد قرار می گيرد و يا در خيابان                                                                     

وی را می ربايند و هزاران مورد ديگر که                                                       

برای تمامی کارگران آشناست، بنابراين                                                                   

ميدانند که هر گام از مبارزه صنفی و                                                                              

سياسی آنان با ديوار سرکوب و زندان و                                                                   

حتی شالق و کشتار روبروست، بنابراين                                                         

آنها خود به خوبی می دانند که آزاديهای                                                                     

دموکراتيک مانند داشتن حق تشکل و                                                                         

اعتصاب، حق آزادی بيان و اجتماعات                                                                  

 برای آنها تا چه حد مهم و حياتی                                                                        ...و 

همچنين کارگران می دانند که اين                                                        .     است   

آزاديها گامی اساسی برای رسيدن به هدف                                                      

نهايی شان يعنی برچيدن بساط استثمار و                                                              

 با اين وضعيتی                      .بهره کشی از انسانها است                               

که طبقه کارگر در آن گرفتار شده است                                                                    

رهنمود دادن به طبقه کارگر در مورد عدم                                                       

شرکت در جنبش اعتراضی اخير تنها شانه                                                   

خالی کردن از وظايف جديد در عين همان                                                       

اين حضرات               .     تکرار وظايف گذشته است                                 

نمی خواهند باری بر دوش خود بيفزايند و                                                           

اگر هم باری اضافه شود بار تخطئه نمودن                                                       

که اتفاقاا          ً    - اعتراضات برحق مردمی است                               

که در برابر نظام                           - چندان وزنی هم ندارد                           

وحشی سرمايه شجاعانه در خيابانها سينه                                                          

سپر کرده اند زيرا می دانند که سرنوشت                                                              

اين جنبش نه بر روی ميز مذاکره ليبرالها                                                              

و اصالح طلبان با حکومت بلکه در                                                                               

خيابانها و در يک مبارزه واقعی تعيين                                                                         

تنها کسانی می توانند چشم خود                                         . خواهد شد          

را بر اين وقايع ببندند که دنيا را از پشت                                                                        

عينک آرزوهای خودپسندانه و خود                                                                             

 . خواهانه شان می بينند                    
آزادی مورد نظر بورژوازی محدود به                                                                

تجارب       .     منافع عينی خودش می باشد                                                         

تاريخی نشان داده است که بورژوازی تا                                                               

بدانجا دموکراسی را بر می تابد که اخاللی                                                        

در کارکرد های سرمايه و نيز در مبنای آن                                        

ملموس       .     يعنی مالکيت به وجود نياورد                                                      

ترين اين تجارب برای طبقه کارگر و توده                                                         

است که چگونه                           ۵٧ مردم انقالب بهمن                         

بورژوازی ايران سلطه يک حکومت                                                                      

استبدادی ضد کمونيست را برای حفظ                                                                       

منافع پايه ايی خود حتی به هزينه رانده                                                                         

شدن خود از قدرت همراه با هم طبقه ايهای                                            

بنابراين برای                           .     جهانی اش پذيرفت                                         

راديکاليزه شدن                      ( پيشگيری از اين امر                                                

جنبش و عروج دوباره                                                            

٥                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

نيروهای چپ و                                                                              

هم که شده هيچگاه در مورد                                            )     سوسياليست         

آزاديهای دموکراتيک به صورت پيگير                                                              

نفع بورژوازی در اين                              «ظاهر نخواهد شد                    

است که تمام بقايای کهن را به طور قطعی                                                         

معدوم نسازد و برخی از آنها را باقی                                                                                

                      ً بگذارد يعنی اين انقالب کامالال پيگير نباشد،                                 

به هدف نهايی نرسد و قطعی و بی رحمانه                                                        

بورژوازی به امر آزادی خيانت                                            ... نباشد     

می کند و برای دموکراتيسم پيگير مستعد                                                              

 )  :٢۵۵ همان منبع         (   ...». نيست    

حضور سازمان يافته و                                               بنابراين تنها                                 

که می تواند                         قدرتمند طبقه کارگر است                                                

توازن قوا را به نفع جنبش توده ای تغيير                                                                    

دهد و قدرت سرکوب رژيم اسالمی را نيز                                                      

محدود سازد، مبارزه با حکومت                                                                                           

ديکتاتوری اسالمی از وظايف مبرم و در                                                          

.   عين حال گذرای طبقه کارگر می باشد                                                                

طبقه کارگر با مطرح ساختن مطالبات پايه                                                       

ايی که در اين مقطع بيشتر توده مردم با آن                                                            

دست به گريبان هستند بايد رهبری اين                                                                        

جنبش را بدست بگيرد و به توده مردم                                                                           

نشان دهد که اين طبقه در راه رسيدن به                                                                      

دموکراسی واقعی پيگير است و در اين راه                                                     

با هر گرايش ناپيگيری که قصد سازش و                                                          

مصالحه با رژيم بر سر منافع خود داشته                                                                

طبقه کارگر بنا                        . باشد مبارزه خواهد کرد                                 

بر ظرفيت و امکانات بالقوه ای که دارد                                                                    

توان رهبری اين جنبش را دارد يکی از                                                                  

اين معيارها که اين نويد را به ما ميدهد                                                                            

با    . خواسته های اين جنبش توده ای است                                                       

توجه به بحران اقتصادی که دامنگير                                                                              

اقتصاد ايران شده است و نيز سياست های                                                        

ضد انسانی رژيم در اين بحران مانند حذف                                                     

يارانه ها و نيز اخراج سازی هزاران                                                                             

کارگر از محيط های کاری و به تبع اينها                                                                 

باال رفتن تورم و بيکاری، در آينده بسيار                                                                

نزديک ما شاهد طرح مطالبات اقتصادی و                                                   

رفاهی از طرف توده مردم خواهيم بود که                                                        

اين مسئله فضا را برای در دست گرفتن                                                                  

رهبری جنبش از طرف طبقه کارگر مهيا                                                       

مسئله ديگر که به در دست                                                     . می سازد           

گرفتن رهبری از طرف طبقه کارگر کمک                                               

می کند اين است که سير حوادث به                                                                                    

صورت اتوماتيک بورژوازی اصالح طلب                                         

را ناتوان از هژمونی بر جنبش می سازد                                                             

زيرا بورژوازی ايران هيچ گاه نمی تواند                                                             

پاسخگوی نيازها و مطالبات اقتصادی و                                                              

 . حتی سياسی توده مردم زحمتکش باشد                                                   

هرچند که بر سر اين راه موانعی بسيار                                                                     

وجود دارد و اين خود، وظيفه فعالين                                                                               

سوسياليست کارگری را در مبارزه برای                                                          

غلبه بر اين موانع مضاعف می سازد،                                                                      

فعالين سوسياليت کارگری بايد با بسيج                                                                       

حداکثری طبقه کارگر برای هژمونی اين                                                          

.   طبقه بر جنبش توده ايی اخيرتالش نمايند                                                        

محور اين وظيفه نيز همان ايجاد تشکل                                                                      

های توده ای کارگران است و تا هنگامی                                                               

که اين طبقه سازمان يافته در اعتراضات                                                              

حضور ندارد سوسياليست های کارگری                                                         

بايد وظيفه تداوم بخشيدن به جنبش توده ای                                                         

اخير را در سرلوحه وظايف خود قرار                                                                    

دهند و نيز بر اهميت خواسته های سياسی                                                          

و اقتصادی که باعث پيوند جنبش توده ای                                                            

اخير و جنبش طبقه کارگر می شود تاکيد                                                               

و در اين راه با تمامی گرايشات                                                                     .     کنند    

انحرافی بورژوازی که سعی در متوقف                                                            

کردن اعتراضات راديکال توده مردم دارند                                                 

اين يک وظيفه استراتژيک                                  .     مبارزه نمايند               

برای فعالين سوسياليست کارگری در                                                                         

کارگری،          (تمامی جنبش های اجتماعی                                              

 است تا بتوانند به                                                  )دانشجويی و زنان                             

هژمونی پيدا نمودن طبقه کارگر سازمان                                                             

يافته بر جنبش اخير کمک نمايند زيرا در                                                               

غياب اين هژمونی، سرمايه داری ايران                                                              

يک بار ديگر مهر خود را بر جنبش توده                                                             

ای اخير خواهد زد و آزادی های ناقص و                                                           

سر و دم بريده مد نظر خود را به نام                                                                                    

دموکراسی به توده مردم تحميل خواهد                                                                     

 . کرد   
در پايان جا دارد نوشته ای از لنين را در                                                                     

برابر همه کسانی که برای ورود طبقه                                                                         

کارگر به اين اعتراضات خط قرمز می                                                                

عصر انقالبی وظايف                                    : «کشند بگذارم                   

جديدی را به ميان ما آورد که تنها نابينايان                                                                

دسته ای از                          .     قادر به ديدن آن نيستند                                                    

سوسيال دموکراتها اين وظايف را به طور                                                      

ولی دسته ايی ديگر به                               ... قطع قبول دارند                  

قهقرا می روند، در جا ميزنند، به جای                                                                         

تنظيم شعارها ديباچه می نويسند و به جای                                                          

اينکه وظايف جديد را در عين تاييد وظايف                                                      

طول و تفسير خسته                                قديم تعيين نمايند با                                          

 کننده ايی به نشخوار وظايف قديم مشغولند                                                    

و در باره شانه خالی کردن از وظايف                                                        ...

تاکيد از            (  ». جديد عبارت پردازی می کنند                                 

 ).   ٣۴۶لنين        (.)  من است      

 

 : منابع     

دو تاکتيک سوسيال دموکرسی در انقالب                                                         

  ١٣۵٣ دموکراتيک ، مجموعه آثار لنين ،                              

     *** 

٦                                                                                                                                                                                                                                        

سوسياليست های کارگری بايد وظيفه                                 
تداوم بخشيدن به جنبش توده ای                              
اخير را در سرلوحه وظايف خود                             

قرار دهند و نيز بر اهميت خواسته                                 
های سياسی و اقتصادی که باعث                             

پيوند جنبش توده ای اخير و جنبش                                
 طبقه کارگر می شود تاکيد کنند                            

ـــــــاد آزادی ـــــــده ب ـــــــم!   زن ـــــــس ـــــــی ـــــــال ـــــــی ـــــــوس ـــــــاد س ـــــــده ب  !زن



 

 

 ٧                                                                                                                                                                                                                                         

ا        ٣١ ران ـب  سال پيش جنبش مردمی در اـي

ی               ـت طــن ـل وری ـس اـت ـت انقالب عظيم خود ديـک

ن      رـي ارـت شاه را به زير کشيده و يکی از ـه

رد       ون ـک . دولتهای سرمايه داری را سرنـگ

 يــکــی از پــر افــتــخــارتــريــن            ۵٧انــقــالب   

ه      ـي برگهای تاريخ مبارزات مردم ايران عـل

ار             ـم ـث ـت استبداد، توحش سرمايه، ستم و اـس

ـبش        .   به شمار می رود    ـن در  اين انقالب ـج

مــردمــی بــا حضــور وســيــع کــارگــران و             

اط                    وانـست بـس ه ـت ود ـک ا ـب ـه ات آـن اعتصاـب

ی را                    ـت طــن ـل ه داری ـس اـي رـم ه ـس رژيم کهـن

ه                       ی را ـب رـق ـت ای ـم واـست ـه د و ـخ ـن برچـي

د            ـن ل ـک دـي ـب ه ـت ـبش       .   مطالبات جامـع ـن ا ـج اـم

مــردمــی و جــنــبــش کــارگــری، در نــبــود              

ش،            وـي ی ـخ اـت ـق سازمانهای سراسری و طـب

ود                    ای ـخ ه ـه ـت واـس د از طـرح ـخ ـن نتوانسـت

فراتر روند؛ و در مقابل، جنبش ارتجاعی       

ی           رـب ای ـغ اسالمی توانست با ياری دولتـه

راه انقالب را سد کرده و رژيم سرمايه با         

پســونــد اســالمــی را بــا زور اســلــحــه و                  

 . سرکوب مستقر کند

اه       رژيم ديکتاتوری اسالمی سرمايه هيچـگ

ه              رواـن ـش ـي راضـات  ـپ نتوانست صدای اعـت

مــردم و کــارگــران را خــامــوش کــنــد، و                

ارزات و               ـب مردم  در طول اين سالها از ـم

ـلف          ـت کشمکش های روزمره به اشکال مـخ

ه      .   هرگز باز نايستادند   از چند ماه گذشته ـب

ر               ـگ ار دـي وده ای ـب اين سو جنبش عظيم ـت

بميدان آمده و می رود تا به جهانيان نشان    

ار،                ـم ـث ـت م و اـس ـت دهد که ديگر در مقابل ـس

ی            اوز، ـب ـج دستگيری واعدام، شکنجه و ـت

 .حقوقی و فقرسر تسليم فرود نمی آورد

ردن        اکنون رژيم راه چاره ای برای سد ـک

ـيش               ردم  ـپ اين جنبش عظيم اعتراضـی ـم

ا          .   رو نمی بيند   ر ـب ـي زن و مرد، جوان و ـپ

ودی              ـخ ود ـب ای ـخ تشکالت و گردهمای ـه

ر و               د ـت ـح شان پيش ميروند و هر روز مـت

ای           ـه اـه متشکل تر از پيش در مقابل دستـگ

ود را             ای ـخ سرکوب ايستاده و خواسته ـه

 . هر چه رسا تر فرياد ميکنند

ی            ارزاـت ـب در اين ميان حضور متشکل و ـم

ـبش                     ـن ن ـج د اـي واـن ـت ـي ه ـم کارگران اـست ـک

مردمی را به مسير درست هدايت نمايد تا        

م                  ن رژـي اط اـي ردد بـس ادر ـگ انقالب آتی ـق

ه           اـل ارتجاعی را يکبار برای هميشه به زـب

دان تاريخ بسپرد و جامعه آزاد ، برابر و          

 . انسانی را پی ريزی کند

  !زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

ــــــــــــــالب ــــــــــــــق ــــــــــــــاد ان ــــــــــــــده ب  !زن
 تشکيالت خارج کشور اتحاد سوسياليستی کارگری

 ٢٠١٠، فوريه ١٣٨٨بهمن 



 

 

نامه سرگشاده تان به تمام انسانهای شريفی که با کمک های مالی خود                      
خواستار کمک به شما هستند را خواندم و با شما بخاطر دستان گرمتان و               

 .دل های شکسته تان احساس همدلی می کنم
می دانيد دنيای عجيبی است، زندگی ما همطبقه ايها بدون کمک به                              

وقتی هم که برای کمک به همديگر دست ياری بهم             .  همديگر نمی چرخد  
دراز می کنيم ماموران زندان به قصد اذيت و آزار ما، ما را مجبور می                  
کنند که حتی بخاطر اينکه دست ياری بسوی هم دراز کرده ايم پشيمان                     

 .باشيم
من هم دوران شما را گذرانده ام و خوب می فهمم که اين چه روزگاری                     

قتی که به تنگ آمده ايم، وقتی که حتی برای يک لحظه مالقات با                  .  است
عزيزمان مجبورهستيم صد تا تقاضا بنويسيم و به هر کسی روی بيندازيم، 
آن هم تنها برای چند دقيقه ای پر از آشوب، دلمان مثل سير وسرکه می                     
جوشد و آن چند دقيقه ای را هم که حق ديدار عزيزمان را داريم می                             

همگی  ... بچه ها، پدر، مادر، خواهر، برادر       .بايست ميان خود تقسيم کنيم    
حق ديدار عزيزشان را دارند و دقايق هم که در يک چشم بهم زدن تمام                     

 در راه بازگشت به خانه بغض سرخورگی و اينکه حرصمان را            .می شود 
هم نمی دانيم سر چه کسی خالی کنيم، ديگر رمق و توانی برای آدم نمی                    

 .گذارد
 در اصل زندان برای درهم شکستن غرور،                   .اين همان اسارت است       

 زندان ها ساخته می شوند        .انسانيت، احساس همدلی و حق خواهی است         
اسارت، زن، بچه وحق       .  که مبارزات حق طلبانه را به نيستی بکشانند             

زندانبانان خيلی آگاهانه قصد سوءاستفاده از هيجانات        .وحقوق نمی شناسد  
 آنها قصد دارند با اختالف        .عصبی ما، بغض و سرخوردگی ما را دارند          
اين شيوه ای نو نيست، اين      .  انداختن ميان ما، استقامتمان را در هم بشکنند       

 در   . يک شيوۀ تاريخيست      "اختالف بينداز و حکومت کن         "همان شيوۀ  
کارخانه ها با استفاده از اين شيوه اعتصاب ها را به شکست می کشانند،                 
تشکل های کارگری را نابود می کنند و قصدشان هم اين است که بتوانند                 

 زندانبانان با تالش به در هم شکستن کسانی که جلو                  .اعمال قدرت کنند   
افتاده اند تا برای حق و حقوق کارگری مبارزه کنند، می خواهند مانع                        

اين تجارب تلخی که هم          .  ازمستحکم شدن تشکل های کارگری بشوند           
 .اکنون شما خانواده ها گريبانگيرش هستيد تازگی ندارد

عزيزانمان اما پشت ميله های زندان همه يار و ياور هم هستند و روزی                  

هم که سرخانه و زندگيشان برگردند، وقتی که چشمشان به چشم هم بيفتد                 
 هيچ  .به غير از غرور و سر بلندی هيچ چيز در نگاه هم نخواهند يافت                    

کس هيچ اشتباهی مرتکب نشده، قصد کمک به هم چه مادی و چه معنوی               
در هيچ کجای دنيا و در هيچ دين و مذهب و نظامی، کاری خالف                                 

 .انسانيت و اخالق به حساب نمی ايد
در همه جای دنيای مدرن وقتی نان آور خانواده دچار سوانح کاری شود،               
به زندان بيفتد ويا به هر دليلی قادر به تأمين خانواده اش نباشد دولت با                       
توسل به شهرداری هر منطقه وظيفه دارد خانواده ها را تحت پوشش                        
حمايتهای مادی و معنوی خود قرار دهد، و تا بازگشت نان آور خانواده                   

اين نه بخاطر     .  زندگی اعضای آن با کمک های دولتی تامين می شود                  
دلبستگی دولتها به انسانها و انسانيت، بلکه بر طبق قوانينی است که در                   
نتيجه سال ها مبارزه متشکل کارگران و زحمتکشان، بخاطر پافشاری                   

هر چند  (آنها برای احقاق حقشان در سراسر دنيای مدرن تامين شده است             
امروزه دولتهای سرمايه داری سعی دارند از سرو ته اين حقوق و                              

 ).امکانات بزنند
حاال يک کارگر شريف هم به پيروی از دورانديشی و طبق قوانين تمام                   
جوامع مدرن اين دنيا، خودش يک حساب بانکی باز کرده و از همه هم                    
طبقه ايهايش تقاضای کمک مالی کرده، از شما می پرسم آخر با کدام عقل 

اين تنها زندانبانان تنگ       .  و منطقی می توان آن را کار غلطی دانست                 
نظرو مغرض هستند که با توسل به فشار آوردن به شما عزيزان قصد                      
دارند با يک تير دو نشان بزنند، آنها می خواهند با اين ادعا های واهی هم 

 .شما عزيزان و هم عزيزان ما درپشت ميله ها را شکنجه روحی کنند                    
آنها با هم   .  عزيزان ما در زنداِن روزگار حکم  زندان خود را می گذرانند            

يکجا، سر يک سفره می نشينند، مدام چشم در چشم هم دارند و فردا هم                      
که آزاد شوند باز هم درجمع بزرگی به همراه خانواده هايشان سر يک                     

هم .   اين روزها گذرا است    .سفره می نشينند و نان نمک هم را می خورند          
طبقه ای های ما همه جمع يک خانواده بزرگ هستند و اين همان چيزی                   
است که زندانبانان را آزار می دهد و چشم ديدنش را ندارند؛ زندانبانان                   

 .قصد از هم پاشيدن اين خانوادۀ بزرگ را دارند
 

طبقه کارگر يک خانواده بزرگ است، با منافع مشترک، ما اعضای اين                
طبقه به تنهايی نمی توانيم برای کسب احقاق حقوقمان پيروزشويم، ما مثل    

گذاريم مغرضان و     ما نمی .  آب و هوا، به تشکل و به اتحاد خود نيازمنديم           
 .*بيگانگان با متوسل شدن به بهانه های مختلف در ميان ما رسوخ کنند
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