
 
 

.  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
  4   شماره  83                                                                          فروردینارگان سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر        

اندھی مبارزات سراسری طبقه کارگر در گرو پیوندجنبش  سازم
 !کمونیستی و مبارزات روزمره جنبش کارگری است

 
   

 
 
 

تقابل دو اردوگاه طبقاتی در 
  !نبرد آلترناتیوھا

  
پدیده       وجودی            ھر  قعیت  ا و لطبع  با سیاسی 

که                          نجا آ ز ا و فته  یا ز و بر عینی  بستری  بر  اش 
عه                   مجمو با است  متعین  و  مشخص  مری  ا

اجتماعی حاکم درارتباطی              -روابط اقتصادی          
متقابل بسرمیبردودقیقًا بر بسترھمین ارتباط                
دیالکتیکی است که نه فقط موجودیت عینی              
خویش رابازتولیدمینماید بلکه حیات تاریخی                    

فع     ات                        منا ز ر مبا عرصه  ر د ا ر تی  طبقا گیر ر د
بدین               -سیاسی و  ده  نمو منعکس  جتماعی  ا

یش                       خو یت  د جو مو یخی  ر تا ھستی  ظ  لحا
یط                          ر شرا د که  رطبقاتی  آشکا زعات  منا در ا ر
داشته و                  بیان  بند  میا ز  و بر مشخصی  عینی 
درپروسه                       ا ر خویش  نظری  و  مادی  ھستی 
گسترش                      تی  طبقا ه  ز ر مبا نکشاف  ا ین  تکو

 ازچگونگی     بخشیده وھمچنین تبیین آشکاری
یرھستی                          گز نا و الجرم  تحوالت  و موجودیت 

درعرصه برآمدھای سیاسی                  را  خود -عینی 
  .   اجتماعی پدیدارمیسازد

   !ننگ ونفرت بر ارتجاع حاکم     
 

  
  
  
  

  
  
 )یاسی است سایت کانون زندانیان ساز  درج شدهعکس(

  

.  

  
  
  

  !کارگران جھان متحد شوید 
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  2صفحه                                                                      4ه رزمندگان شمار

  
تاکتیک سیاسی به لحاظ آن منافعی که 

ھمچنین به لحاظ  میداردو درخودمستتر
ه دربسترعینی ذھنی بازتابی است ازآنچ

سیاسی تکوین یافته -تحوالت اقتصادی
تاکتیک سیاسی بیان نظری منافع .است

اجتماعی -طبقاتی درعرصه تحوالت سیاسی
بسترعینی تاکتیک سیاسی شرایط  .میباشد
اجتماعی مشخص وبیان منافع -اقتصادی

طبقاتی نیروھای درگیردرآن شرایط جھت 
 بروز علنی و.تسخیر قدرت سیاسی است

 سیاسی درواقع امرمٌوید شعائر آن در رفراگی
نبردھای  منافع طبقاتی معین در حضور

 بدین لحاظ شعائر.اجتماعی است-سیاسی
بیان تلخیص شده ھمان سیاسی که درواقع 

منافع درگیردرعرصه مبارزات سیاسی 
 میباشند،بروز و بازتاب عملی یافته و
متناسب با تشدیدنبردھای طبقاتی خویش 

نامتعین  و امری مجرد شعار.ایندرابازتولیدمینم
اجتماعی حاکم  شرایط اقتصادی و با

سیاسی  بنابراین نمیتوان شعائر.نیست
رادرحوزه نظری مجرد مورد برسی قرار داده 
یا به تمایالت شخصی این ویا آن 

 رھبر سیاسی تا.رھبرسیاسی منتسب نمود
که  دارد جائی در موقعیت رھبری قرار

ینی رانمایندگی مواضعش منافع طبقاتی مع
بالطبع  بنابراین مبارزه سیاسی و.کند

شعائرسیاسی وعناصرفعال دراین مبارزات 
بربسترعینی منافع طبقاتی موجودیت و 

طرفیت .ھستی خویش رامنعکس مینمایند
ھای اجتماعی حول شعائرسیاسی دقیقًا 
منبعث از ھمین بسترعینی بوده وبدین لحاظ 

دیت تاریخی ماقادریم که با درنظرگرفتن موجو
این شعائرکه در سطح مبارزات جاری و 

مبانی عینی ساری میباشندبه تبیین 
امروزه در  شرایط نوین .بروزآنان دست بیابیم

اردوگاه معین حول  مبارزاتی بطورعمده دو
در .شعارھای مشخصی صف آرائی کرده اند

 پرچمداران انقالب و یک سوی این نبرد
دو  و راردارنددرسوی دیگرھواداران رفراندوم ق

پیش جنبش انقالبی ارائه  در راه را
  .بدان بپردازیم.مینمایند

باافروخته گشتن شعلٌه اعتراضات 
توده ای در ھیئت تظاھرات انقالبی 
درخیابانھا بامطالبٌه سرنگونی رژیم اسالمی، 

ضرورت سرنگونی مسئله  واقع امر در
حاکمیت از عرصه پلمیکھای سیاسی به 

 مبدل گردیده و سبب حوزه عمل انقالبی
ق به چگونگی فو امر حوزه مباحثه از تغییر در

امری .جایگزین شده استتحقق آن و آلترناتیو
که حول آن به مناسبترین وجھی منافع 

 عرصه نوینی را نموده و طبقاتی درگیر برآمد
 ھرچه بر .تحوالت انقالبی گشوده است در

ابعاداعتراضات و گستردگی وخصلت تعرضی 
راضات افزوده میگردد،درگیری درون این اعت

 چگونگی کنترل  بر سر باندھای حکومتی نیز
اوضاع علیرغم توافق عمومی در سرکوب 
مبارزات توده ای،روزبروز تشدید گشته که 
حاصل آن تجربه عملی توده ھای انقالبی در 

واقعیت تمامیت جریانات درون  درک از
" سازندگی"ازبالماسکه .حکومتی بوده است

 "اصالحات " خیمه شب بازی و تانجانیرفس
 دعواھای درون حکومتی بر خاتمی و

سرکرسیھای مجلس و وزارتخانه ھا دریک 
جریان تاریخی بانقدتوده انقالبی بر علیه 

این تجربه ای .تمامیت حاکمیت مواجه گردید
صرف نبود،بلکه مجاھدتھای تبلیغی انقالبیون 
 کمونیست ومبارزات طبقه کارگردرسیاھترین
دورانھای سرکوب دراین جھت گیری توده ای 

بدین لحاظ استکه .بی تاثیر نبوده است
میتوان گفت وقتیکه خیابانھا به صحنه اعالم 
مطالبه توده انقالبی برای سرنگونی 

 جنایت اسالمی مبدل حاکمیت جھل و
آلترناتیوھا گردید،محوراساسی مباحثه به نبرد

نترین آلترناتیوھائی که به روش.ارتقاء یافت
بیان  راطبقاتی نیروھای درگیر بیان منافع 

جریان یافتن نبردی بیانگر ھمچنین   و.میدارند
  چگونگی تحقق مطالبه طبقاتی پیرامون

عینی  بستر  برنبرد آلترناتیوھا.فوق میباشند
سیاسی جامعه سرمایه -شرایط اقتصادی

  و منبعث از این شرایطداری شکل گرفته
طبقاتی را در تضاد منافع ادوگاھھای 

   .تاکتیکھای سیاسی به عینه نشان میدھد
   
  
  

اسالمی سرنگون باد جمھوری   
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   3صفحه                                                                                                  4شماره رزمندگان 
  

شرایط مشخص بستر آلترناتیوھا بر
 افته ومنبعث از تحقق یسیاسی -اقتصادی
 لفه ھای ذینفع در شرایط ومٌو اوضاع و

 طبقات حاکمه ازکارکردجناح بندیھای درون 
 وزحمتکشان ازصفوف کارگران  سوئی و

 فع کامًال متضادی دربیان از منا سوی دیگر
-نگرش به چگونگی تحوالت سیاسی

درواقع امر . دنخودحمل مینمای در اجتماعی را
ن آن منافع معین اآلترناتیوھا،نبردمی نبرد

چگونگی تحول طبقاتی است که بر سر 
ی جھت دستیابی به مطالبات ازشرایط جار

عرصه مبارزات سیاسی به پیش ر خویش د
شعائر .دنانقالبی کشانیده میشوصحنه نبرد 

ھمین منافع  سیاسی نه تنھابربستر
بلکه درعرصه نبردھای تولیدمیشوند باز

زسوی سیاسی بازتابی ازچگونگی مطالبات ا
پیش صحنه مبارزات  طبقات درگیر را در

طرفیت از شعار .سیاسی به نمایش مینھند
 رفراندوم به مثابه راه حل چگونگی تفوق بر

 شعار طرفیت از و اوضاع جاری
،ھردوبیان نظرگاھھائی است که انقالب

بربسترعینی جامعه شکل گرفته ومطالبات 
  .دناساسی نیروھای درگیر رابیان میدار

راندوم درپی تحقق کدام شعار رف
 کدام منافع معین گرو بیاناھداف میباشد؟

طبقاتی است؟ پاسخ به سٌواالتی ازاین 
دست میتواند ما را حدودًا بسوی دریافت 
دقیقتری ازسیررویدادھای جاری ھدایت 

با نگاھی عمومی به تمامی طیف .نماید
میتوان بدین " خارج حکومتی"رفراندوم طلبان

که مسئله جابجائی در نکته اذعان داشت 
حاکمیت سیاسی در شعار فوق امری ظاھرًا 

رفراندوم طلبان خارج حکومتی .مستتر است
اعالم داشته اند که تمایلی به حفظ نظام 
سیاسی که در ھیئت جمھوری اسالمی 

قصد دارند با بیان گردیده است راندارند،بلکه 
اتکا به آراء عمومی تحت نظارت سازمان 

در "تغییر" ذیربط بین المللی یا مجامع!! ملل
تغییری که از .سی را تحقق بخشندنظام سیا

 دمکراتیک جمھوری ،جمھوری، سلطنتینوع 
دراینجا بزعم .بر میگیردرادر........اسالمی و

بسیار کسان ما با پارادوکسی سرگیجه آور 

پارادوکسی که حاصل مترادف .روبرو ھستیم
 ساختن سرنگونی جمھوری اسالمی با

برای .جامعه میباشد بنیادین حاکم برشرایط
 جمله از نیات پاکشان وبرخی کسان که با

رویدادھا نگاه نیات پاک وحدت طلبانه به سیر 
برای .میکنند مسئله غامض و دردآور میگردد

نظام سیاسی موجود  آنان جابجائی در
شرایط نکبتبار کنونی  معنایش برونرفت از

خص حال آنکه مبارزات سیاسی و باال. است
قدرت سیاسی  تسخیر سر آنجا که سخن بر

 مثًال.است رانمیتوان با نیات تشریح نمود
درزمینه مسئله فوق الذکر،اگرچه رفراندوم 
طلبان خارج حکومتی ازجابجائی و تغییر 
سیاسی در حاکمیت سخن میگویند اما 
خواھان حفظ سیادت و تداوم حاکمیت 

سرمایه -اقتصادی و سیاسی طبقات حاکمه
یعنی آنان خواھان .میباشند-ن و زمینداراندارا

حذف جمھوری اسالمی از جایگاه نمایندگی 
سرمایه داران و زمینداران و جایگزین : منافع

ساختن دارودسته بورژوائی دیگری در این 
روشن استکه مطالبه آنان .مسند ھستند

ت سرمایه داران و کشیدن سیاد بزیر
قدرت زمینداران بطور اعم از سریر 

رفراندوم شعار حفظ سیادت .باشدنمی
سیستم اقتصادی حاکم و تامین منافع 
سرمایه داری باتغییراتی سیاسی در شکل 

این مقتضای سیستم .حکومتی است
سرمایه داری حاکم است که نبردبرسرکسب 
امتیاز انحصاری درآن به گروھبندیھای 
اپوزیسیونی درون اردوگاه سرمایه داران 

مر ھمیشه ع ایعنی در واق.شکل میبخشد
شرایط بحران  در -درکنارمبارزات مردمی

در درون طبقات حاکمه -اجتماعی گسترده
نیز گروھبندیھائی از بورژوازی و زمینداران که 
ازاین گردونه امتیاز انحصاری به خارج پرتاب 

ر ھیئت اپوزیسیون جھت کسب گشته اند د
 وسعی درجلب مقابل رقبا برخاستهامتیاز

زشرایط حاکم درراستای نارضایتی عمومی ا
بالطبع .منافع طبقاتی خویش رانموده اند

ارتجاعی به -این اپوزیسیونھای بورژوا رویکرد
 پرتوشعار مبارزات توده انقالبی ھمواره در

.گردیده استابراز" ھمه با ھم"عملی 
  

  
  
  
  

!مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم   
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 در واقع امر " ھمه با ھم"خط مشی تاکتیکی

مناسبترین تاکتیک جھت جلوگیری از 
رادیکالیسم جنبش انقالبی وانقیاد آن تحت 

یه داران و زمینداران منافع ومصالح سرما
 در کالمی کوتاه میتوان گفت که.است
دوم ،شعار بخشھائی از اپوزیسیونھای رفران

یادت بورژوائی است که خواھان حفظ س
ازی ھمچنین بازسسرمایه داران و زمینداران و

راستای سیستم اقتصادی سرمایه داری در
تٌامین منافع سرمایه داری جھانی 

حفظ آنان ھمچنین خواھان .دنمیباش
دیپلماتیک ارتجاع بورژوازی -وابستگی مالی

امری که از . ھستندپریالیسمبه بارگاه ام
یاست تشدید تقاضای سھمین امروزدر

تایید لشکرکشیھای  و"فشار خارجی"
بورژوازی امپریالیستی به کشورھای گوناگون 

نمونه تغییر .به وضوح قابل تشخیص میباشد
درحاکمیت سیاسی ودرھمان حال حفظ 
سیادت طبقات حاکمه و تداوم وابستگی 

یسم نه امری دیپلماتیک به امپریال-مالی
  . ذھنی بلکه تجربٌه تاریخی خونبارماست

بازتولیدھمان  رفراندوم طلبان به 
 تسخیرقدرت طرحی میپردازندکه حاصلش

سی ازسوی بخشی از ارتجاع بورژوازی سیا
 سال پنجاه وھفتدرجریان جنبش 

 جھت حفظ امپریالیستھاطرحی که .بود
گرو حفظ   منافع سرشار خویش که در

سرمایه داران و زمینداران سیادت حاکمیت 
  در ارتباط با ممانعت ازھمچنین  وبود

سرنگونی رادیکالیسم جنبش انقالبی که 
 به "گوادلوپ"،درت راھدف گرفته بوداین طبقا

سیاست خود و براساس آن .ندتصویب رساند
به -در ارتباط با مدافعه ازاپوزیسیون بی خطر

این صفت توجه کنید منظورشان بیخطر برای 
که در ھیئت -فع سرمایه داری جھانی بودمنا

 را اعالم  یافتمگان معنا بازر-ائتالف خمینی
ھمین اپوزیسیون  آن ازکردندو پس از 

رادیکالیسم جنبش  ارتجاعی جھت مقابله با
اکنون وپس .نمودند انقالبی حداکثراستفاده را

ریھای ازآن تجربه خونبار مجددًا بالطبع درگی
 ه به طبقات حاکمهدرون گروھبندیھای وابست
نوع  مبارزه از تولید رفراندوم طلبان به باز

علیرغم آنکه .ی آورده اندگوادلوپی آن رو
به  !شکل حکومت سلطنتی درجابجائی 
به  تجربه ای خونبار در ! والیت فقیه سلطنت

مردم آموخت که این جابجائی به ھیچوجه 

 در مطالبات اساسی آنان نبوده و بیانی از
ادت طبقات حاکمه بوده خدمت حفظ سی

که  است،رفراندوم طلبان تالش دارند
خالف این تجربه  را خود "گوادلوپی" سیاست

 اما تمامی شواھد. مردمی نشان دھند
آنکه آنان خواھان تجدید  گواھی است بر

 بازسازی سیستم  سازمان سیاسی و
اقتصادی جھت تامین منافع بورژوازی 

. ندطبقات حاکمه میباش امپریالیستی و
رفراندوم خط مشی جناح ھای اپوزیسیونی 
طبقات حاکمه برای برونرفت ازبحرانی استکه 
سراپای حاکمیت سرمایه داران رافراگرفته 

  .است
در زمینه چگونگی تحقق سیاست 

رفراندوم طلبان صریحًا طرفیت  تاکتیکی خود
خود را از تمسک به بورژوازی امپریالیستی 

حمله نظامی جھت محاصره اقتصادی و ایضًا 
به پارلمانھا و  رویکرد.اعالم داشته و میدارند

 از "شدت عمل خواستن" دولتھا و تقاضای
درھمین دقیقًا !آنھا و تمنای عراقی دیگر

سیاست .چھارچوب عملی معناومفھوم میابد
تبلیغی تمرکزبرروی مقوالتی نظیرتروریسم، 
سالحھای کشتارجمعی ونظایر اینھا برای 
ھموارساختن توجیھات سیاسی جھت حمله 
نظامی امپریالیستی تمامی تالش آنان را در 

 معیت ارتشھای رد"دموکراسی"تقاضای 
از .مینھدامپریالیستی به آشکارا به نمایش 

اعالمیه دعوت بورژوازی امپریالیستی به 
حمله نظامی که از سوی مدعیان جمھوری 

 تا تقاضای روزمره سلطنت ،منتشرگردید
در ......و"مجاھدین خلق"تبلیغات" طلبان و

نقطه .ھمین چھارچوب معنا و مفھوم مییابد
مبداء رفراندوم طلبان در پیشبرد سیاست 

ھای بورژوازی تاکتیکی اشان اتکا بر سیاست
امپریالیستی در منطقه و تشدید تبلیغات 

سیاسی امپریالیستھا تا -حول مبانی تبلیغی
آنان اعتراضات .حمله نظامی را شامل میشود

و تحرکات انقالبی توده ھا را در واقع جھت 
تبدیل این اعتراضات به ذخیره زد و 
بندھایشان با پارلمانھا و دولتھای 

ه قرار میدھند و امپریالیستی مورد مالحظ
ن رفراندوم سیاستی جھت خفه کرد! بس

 انقالب آتی و حفظ سیستم سرمایه داری
دیپلماتیک آن -وم وابستگی مالیحاکم و تدا

  .  به بارگاه امپریالیسم است

  

           !زنده باد سوسیالیسم 
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شعار رفراندوم در واقعیت 

دیگر جھت "گوادلوپی"امرتقاضای برپائی 
 مقابله با رادیکالیسم جنبش انقالبی، انحراف

انقیاد انقالب آتی ازمطالبات اساسی اش و 
 مصالح سرمایه داران وآن تحت منافع و

وازی بورژ منافع پیشبرد زمینداران و
این شعار فقط .امپریالیستی در منطقه است

و فقط درخواست یک گوادلوپ دیگر وتکرار 
تجربه ای خونبارتر از گذشته را بیان 

نجات  حاکمه و تحکیم سیادت طبقات.میدارد
 سیستم سرمایه داری ازبحران اقتصادی و

دیپلماتیک -سیاسی وتداوم وابستگی مالی
مانیفست به بارگاه بورژوازی امپریالیستی 

رتجاعی استکه خواھان ا-اپوزیسیونھای بورژوا
قدرت سیاسی و تصرف حاکمیت جابجائی در

سیاسی وبرخورداری ازحق امتیاز انحصاری 
دیھای درونی طبقات حاکمه رادنبال درگرھبن
پیشبرد  در اتکا آنھا ونقطه مبداء .مینمایند

توسل به بورژوازی  نیزاھدافشان 
وعیت کسب حق مشر امپریالیستی و

تامین  زمینداران و نمایندگی سرمایه داران و
 ھمچنین شعار.منافع امپریالیستھا،میباشد

فوق بیان منافع اپوزیسیونھای وابسته به 
طبقات حاکمه است که درتداوم حکومت 
جمھوری اسالمی رادیکالیزه گشتن مبارزات 
-جاری برعلیه تمامی سیستم اقتصادی

 بنابراین سیاسی حاکم را امکانپذیر دانسته
برای جلوگیری ازگسترش مبارزات توده ای 
تحت شعائر انقالبی،خواھان یک راه حل 
درچھارچوب سیستم موجود بوده که البته 
یک جابجائی در حاکمیت سیاسی رابدنبال 

  .داشته باشد
انقالب  فوق،شعار درمقابل شعار

پی دگرگونی  متمایز در جھتی کامًال در
رصه ع در اساسی در سیستم موجود

به زیرکشیدن .سیاسی واقتصادی است
طبقات حاکمه ازسیادت اقتصادی و سیاسی 

 نابودی ماشین دولتی که حیاتش درگرو و
 سرمایه داری نظامی-سیستم بورکراتیک

 شعار امکانپذیر است،امری است که در
این شعاربیان منافع .میباشد انقالب مستتر

ی دردگرگون تاریخی کارگران و زحمتکشان
زیرا کارگران و .اوضاع جاری استی در انقالب

در تحکیم سیادت طبقات حاکمه زحمتکشان 
حفظ سیستم سرمایه داری وتداوم  و

دیپلماتیک نه تنھا از منافعی -وابستگی مالی
برخوردار نیستند بلکه منافع طبقاتی صفوف 

با شرایط حاکم چه  تضاد انقالب کامًال در
-نظرسیاسی چه از بلحاظ اقتصادی و

ودرپرتوھمین تضاد منافع .دارد اعی قراراجتم
استکه درجریان جنبش جاری دو اردوگاه 

جھت دستیابی به  نبردی را متضاد کامًال
برای  اگر.کرده اند مطالبات خویش آغاز

 رفراندوم طلبان یک جابجائی سیاسی در
-حاکمیت باحفظ تمامیت شرایط اقتصادی

،کارگران   جاری بیان آمالشان استسیاسی
کشان خواھان سرنگونی قطعی وزحمت

ارتجاع اسالمی به معنای پایان بخشیدن به 
نابودی ماشین  سیادت طبقات حاکمه و

 وجود چنین تضاد.ی بورژوازی ھستنددولت
جاع منافعی که بر مبارزه جھت سرنگونی ارت

افکنده است بربستر عینی شکل  حاکم پرتو
تشدیدمبارزه  و بارشد یافته و بروز گرفته و
پیش صحنه  گذشته در  بیش ازطبقاتی

خواھد  قرارسیاسی -مبارزه طبقاتی
منافع صفوف انقالب یعنی کارگران .گرفت

وزحمتکشان تماًما معطوف به یک دگرگونی 
  .ھمه جانبه و قطعی دراوضاع جاری است

بر خالف رفراندوم طلبان نقطه 
انقالب عمل  شعار مبداء حرکت در و اتکا

حمتکشان مستقیم انقالبی کارگران و ز
جھت نابودی ماشین دولتی بورژوازی و 
برپائی شوراھای مسلح کارگران و 

نونگذار و شوراھائی که قا.زحمتکشان است
که متضاد با قوانین مجری قانونی خواھند بود 

سرمایه داری،براساس منافع و مصالح 
صفوف انقالب یعنی اکثریت جامعه تھیه 

 میتوانبه بیانی دیگر .دنوتنظیم شده باش
گفت که نقطه مبداء جھت تحقق مطالبات 
انقالبی اتکا بر قھر انقالبی و مسلحانه 
کارگران وزحمتکشان است که شوراھا ارگان 

. بود انقالبی خواھند قھراعمال اراده ھمین
مشی تاکتیکی در شعار خط  بدین لحاظ
 تضادی اساسی با متوسالن به انقالب در

       .بارگاه امپریالیسم قراردارد

  
  
  

!بسوی تشکیل حزب کمونیست انقالبیپیش 
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این شعار ھمچنین درزمینه اقتصادی 
حاوی سازماندھی سیستم اقتصادی جھت 
 پیشرفت ودستیابی به سوسیالیسم و

ودی تمامی بقایای قرون وسطائی که ناب
تحت سلطه نظام سرمایه داری حفظ گردیده 

 پس نه فقط در امر منافع و.اند،میباشد
مطالبات مستتردرشعارھا بلکه حتی در مورد 

در  چگونگی تحقق شعارھای فوق نیز
اپوزیسیون تضادی واقعی وجود دارد که عمًال 

 داردوگاه متمایز و متضا اپوزیسیون را به دو
در جریان مبارزه .طبقاتی تقسیم نموده است

نبردی برای سرنگونی ارتجاع مذھبی حاکم،
  ھیچوجه به بهاساسی درجریان استکه

 سیاسی یاسازمانات این یا آن عنصرعلت نی
مبارزه شکل نگرفته بلکه دقیقًا به تشدید

طبقاتی وحدت گیری تضادھادرجریان مبارزات 
عه سی و بر اساس شرایط عینی جامسیا

ر نبردھای شرایطی که بست.بروزیافته است
تعمیق این  جریان جنبش وسیاسی در 

 انقالبی پدیدار تداوم جنبش در مبارزات را
امری تاریخی و منبعث از ساخته است،

 در.شرایط تسلط سرمایه داری درایران است
جریان اپوزیسیونی  ھمواره این دو تاریخ اخیر

 طبقات وابستگی به و که یکی درتعلق خاطر
حاکمه درپی کسب حق امتیازانحصاری 
قدرت دولتی بوده است و دیگری جھت 
نابودی سیستم اقتصادی وسیاسی حاکم 
مبارزه نموده است،دربستر جنبشھای 

بررسی .اجتماعی حضور داشته اند-سیاسی
   جدای پنجاه و ھفتجنبش انقالبی درسال 

 اگرچه درشرایط از مٌولفه ھای فوق نمیباشد
تناسب بارشدمبارزه طبقاتی این کنونی م

صف کشیھا بیش از ھرزمان دیگری برآمد 
و دقیقًا به ھمین علت و .نموده است

ھمچنین تجارب خونباری که کارگران و 
صفوف کمونیسم انقالبی  زحمتکشان و

کسب کرده اند مبدل ساختن مبارزات 
-انقالبی به نیروی ذخیره جریانات بورژوا

رویای خوشی برای ارتجاعی به مثابه آرزوی 
اردوگاه اپوزیسیونی بورژوازی مبدل شده 

آنان با تمھیدات تردید اما بدون .است
 پیشبرد سیاست گوناگونی برای

 مبارزه خواھند نمود تا "ھمه با ھم"عملی
بورژوازی  با بند و زد در دیگر باربلکه 

امپریالیستی به جنبش انقالبی تسلط یافته 
به ابزاری ا  ھا رانرژی انقالبی توده برآمد و

صفوف طبقات  جھت سازماندھی مجدد
سیاسی -حاکمه و غلبه بر بحران اقتصادی

دراین زمینه ھمچون .موجود مبدل نمایند
ھمیشه اپورتونیستھا مددکار و یاریگر 

 در پیشبرد تمھیدات  وامپریالیسمبورژوازی
  .ضد انقالبیشان میباشند

ھای اتحاد  ترین نمونه  یکی از گویا
یونی اپورتونیسم و دارودسته ھای اپوزیس

حسینیه "ارتجاعی، آکسیونھای متحد حزب 
      ارتجاعیو دارودسته ھای "حکمت

اگر آنان روزی به تایید .سلطنتی است
ریالیستی به افغانستان لشکرکشی امپ

 روز دیگر حزب متحدشان درعراق پرداختند ،
دوش بدوش قوای اشغالگر به جشن وسرور 

ت در جشن تادرحقیقت پرداخ" دمکراسی"
لسم طرفیت امپریاتجدید تقسیم مناطق نفوذ

انتظار نخواھد  از خودرا نشان داده باشند،دور
اتحاد با  نیز در بود که روزی دیگر

لشکرکشیھای  اپوزیسیونھای ارتجاعی در
جستجو  امپریالیستی پیشبرد اھدافشان را

به ھمانگونه که اپورتونیسم انحالل .کنند
ھمه با "با برافراشتن پرچم ک .ک.طلبانه ح

به گمراه ! دوش بدوش سلطنت طلبان"! ھم
ساختن توده انقالبی اقدام نمود،بروز چنین 
بلوک بندیھای ضدانقالبی درآینده نیز دور از 

 دراتحادبا سلطنت کمااینکه .ذھن نمی باشد
طلبان تمامی ھیاھوھای اولترا چپ را به 

زادی آ" و به شعار مورد توافق کناری نھادند
شعاری که ھیچ .بسنده کردند"وبرابری

 که  بورژوای عوام فریبی را نمیآزارد چرا
اری با سیادت طبقات ھیچگونه ضدیت آشک

 ھمواره اپورتونیستھا.حاکمه را بیان نمیدارد
صفوف طبقه  مزدوران بورژوازی در و نوکران

عملکرد اپورتونیسم انحالل  و کارگر بوده اند
نیزجدای "یه حکمتحسین" طلبانه دارودسته

علیه این  بر نبرد.مقوله فوق نمیباشد از
پرولتاریای  نبرد مزدوران بخشی اساسی در

کمونیست جھت حفظ صفوف انقالب 
ممانعت  ازسمومات ایدئولوژی بورژوا ئی و

ازھرز رفتن مبارزات طبقه کارگر دریک جنبش 
   .عمومی است

  

   بدون مبارزه بر علیه اپورتونیسم مبارزه بر 
  !علیه سرمایه داری امکان پذیر نیست 
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بدون نبردی ھمه جانبه برعلیه این 
 -علیه اردوگاه بورژواز بر دارودسته مزدور،نبرد

 شرط حفظ و.ستامپریالیستی امکان پذیر نی
صفوف انقالب در مقابل تھاجمات تحکیم 

ایدئولوژی بورژوازی افشا کردن اپورتونیستھا 
  . انقالبی است-در صفوف جنبش کارگری

امروزه پس از تبدیل شعار سرنگونی 
به شعار مبارزات خیابانی توده انقالبی،نبرد 
سیاسی ازمباحثه پیرامون ضرورت سرنگونی 

گونگی تحقق این ارتجاع حاکم به حوزه چ
امرومسئله آلترناتیو جایگزین ارتقاء یافته 

 مستتر در در این زمینه آلترناتیوھای.است
شعارھای رفراندوم و انقالب به مثابه دو 
محور اساسی نبردجاری،مواضع دوجریان 
تاریخی عمًال موجود درصفوف اپوزیسیون را 

این مواضع بارھا و بارھا بربستر .بیان میدارند
نوین خودرابازتولیدنموده اند اما در شرایط 

اوضاع کنونی بر بستر تشدید مبارزه طبقاتی 
از ھرزمان دیگری صریحتر درپیش صحنه 

و تا زمانیکه .مبارزات سیاسی برآمد نموده اند
پرچمداران انقالب به چنان قدرت واقعی 
دست پیدا نکنند که جامعه را از نقطه 

زیر پوسیده کنونی بسوی نبرد قطعی جھت ب
کشیدن طبقات حاکمه و برقراری حاکمیت 
شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان 
ھدایت نمایند،این مباحث و نبردھای متعاقب 

ھمه چیز در گرو . آن پابرجا خواھند بود
 مجاھدت صفوف کمونیسم انقالبی جھت

  مبانی تئوریک خویش به شعائر عمل تبدیل

در این .جنبش توده ھاستمستقیم انقالبی 
مینه کمونیستھای انقالبی وظیفه ای ز

 افشا وظیفه ای که .ترگ بعھده دارندس
-ساختن تمھیدات اپوزیسیونھای بورژوا

  و یا تغییر آنامپریالیستی حول شعار رفراندم
 ھر شعار عوامفریبانه دیگری که در خدمت به

 ،نبرد تحکیم سیادت طبقات حاکمه باشد
ھمه جانبه بر علیه اپورتونیسم و افشا 
ساختن اتحاد اپورتونیستھا و دارودسته ھای 
بورژوائی که بر علیه جنبش انقالبی صورت 

 .میگیرد،بخشی از آنرا تشکیل میدھد
ھرچه صفوف کمونیسم انقالبی 
ھمه جانبه تر به افشای آنان بپردازد  امکان 
وسیعتری جھت اشاعه مبانی نظری 

انقالبی پرولتاریای انقالبی در صفوف جنبش 
ا این راھی است که ما ر.گرددفراھم می

  حاکمیت مطالبهبسوی عملی ساختن
ر روز مبارزات به شعا شوراھای مسلح

بدون تئوری .انقالبی رھنمون میگرداند
انقالبی سخنی پیرامون جنبش انقالبی 
نمیتواند در میان باشد و در عرصه نبرد 
آلترناتیوھا تئوری انقالبی در شعار سیاسی 

اختن شعائر سیاسی مبدل س.متبلور میگردد
جنبش کمونیسم انقالبی به پرچم مبارزات 
توده ای وظیفه عاجلی استکه در مقابل ما 

این وظیفه ای تاریخی است که . قرار دارد
بایستی با تمام توان به انجام آن مبادرت 

ر تا بزیر کشیدن ارتجاع ورزیم و سنگر به سنگ
 .آنرا دنبال کنیم بورژوازی

     
   

    
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  
  

رنوشت  حق ملل در تعیین س:یک درخواست انقالب
  !خویش تا  برخورداری از حق جدائی است

  
  

                    !            رفقا 
  رزمندگان نیازمند یاریهای    

                                        
!                           شماست 

                                     
:آدرس تماس   

 
 
razmandehi@yahoo.com 
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