این نوشته متن سخنرانی ،بحث و تبادل نظر روز  17اكتبر در جلسه پالتاكی“ اتحاد انقالبی نيروهاي
كمونيست و چپ ایران “ است كه باتوجه به بحث هاي حول موضوع سخنرانی ،باكمی تغيير بصورت
كنونی درآمده است 
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تشكل هاي مستقل كارگري ،كمونيستها و تسخير قدرت دولتي
بعداز انتشار درخواست “كميته پيگيري ایجاد تشكل هااي آزاد كااريري “ باراي اماااو و ارا اه آن باه
رژیم جمهوري اسالمی و سازمان جهانی كار و “كميته هماهنگی براي ایجاد تشكل كاريري“( )1براي باه
كرسی نشاندن درخواست هاي خود ،ولوله اي در سازمانهاي "طرفدار جنبش كاريري" براه افتاده اسات
و عدهاي را چنان بوجد آورده است كه آنها را وادار نمی كند درمورد تحقق این خواسات هاا در شارای
حاكميت جمهوري اسالمی ،تفكر كنند .يویا كه دیگر تمامی سدهاي موجود براي ایجاد تشاكالت كااريري
مستقل از دولت شكسته ،طبقه كارير به آياهی سوسياليستی دست یافته و جنابش كااريري باا هادمهاي
استوار بسوي سرنگونی رژیم پيش می رود .اینجا بحث برسر این نيست كه آیاا كااريران مای توانناد از
دولت جمهوري اسالمی بخواهند كه براي آنان اجازه نامه تشكالت مستقل از دولت را صادر كناد ویاا باا
كمک سازمان جهانی كار و یا فشارهاي بين المللی دیگر این خواسته را بكرسی بنشانند ویاا خاود دسات
به تشكل مستقل از دولت بزنند ؟ بلكه بحث برسر اینست كه انتظارات از این طومار نویسی كه اكنون ماد
روز شده است  ،چيست و چقدر هابل تحقق است و آیا طبقه كارير در بطن این شايوه مباارزه مای تواناد
بسوي تسخير هدرت دولتی پيش رود یا نه ؟ آنانی كه از حول حليم باسر در دیا رفرميسام افتااده اناد
بایستی توضيح دهند كه با این طومار درصورت نرسيدن به اهداف خویش چه می خواهند انجام دهناد و
آیا می توان الاهل رژیم را با این شيوه به عقب نشينی ها ی واداشت ؟ آیا ازجمهوري اساالمی اي كاه 26
سال است با دست آهنين حكومت می كند ،به شدیدترین و خونين ترین شكل مباارزات دمكراتياک زناان،
دانشجویان و كاريران و زحمتكشان را سركوب می كند و فعالين جنبش كااريري را بخااطر شاركت در
مراسم اول ماه مه به دادياه می كشاند ،به محل سندیكاي اتوبوسرانی تهران حملاه مای كناد ومساوولين
اداره كار جمهوري اسالمی از این عمل شنيع با افتخار یاد می كنند و غيره ،چنين خواستی عاهالنه است؟
آیا این شيوه مبارزه براي“ سرنگونی رژیم “ مشغول كردن كاريرانی كه حاضرند هدمها ی واهعی در راه
تحقق انقالب بردارند ،به خرده كاري نيست؟ واصوال در شرایطی كه پارچم دفااع از حقاوم دمكراتياک را
اینک هرنوع اپوزیسيون جمهوري اسالمی در دست دارد ،كدام شعاري ما را از دیگران مجزا ميكند و آیاا
محدود كردن خویش به طرح چنين خواسته ها ی مخدوش نمودن صف انقالب و ضدانقالب نيست؟

این درست است كه هر خواستی كه براي بهترشدن شرای كار و زنديی كاريران انجام مای گیرد ،هابال
دفاع است .فق بایستی شعاع عملكرد هرعمل كاريري برایمان روشن باشد .باید پرسيد چگونه مایتاوان
این مبارزات دمكراتيک رابا مبارزات واهداف استراتژیک كاريران یعنی مبارزات سوسياليستی پيوند داد؟
دليل عدم تداوم تشكالت كاريري مستقل در رواب وابسته باه امرریاليسام نهفتاه اسات .بماا مای يویناد
امروز سرمایه در همه جا بهم وابسته است و فرهی ميان سرمایه داري بوروكراتياک و وابساته ایاران و

دیگر كشورهاي پيشرفته سرمایه داري نيست و این فق نتيجه تقسايم كاار سارمایه جهاانی اسات ،ایان
درست ،اما چرا تقسيم كار سرمایه در ایران دیكتاتوري عنان يسيخته شبه فاشيساتی را مای طلباد ،ولای
در كشااورهاي متروپاال آزادي هاااي ماادنی مااورد یااورش دولاات هاارار نماای يياارد ،چاارا در كشااورهاي
“پيرامونی“ تكنيک از سطح نازلی برخوردار است و كشورهاي متروپل تقریبا نزدیک به 100درصد تكنيک
مدرن را بخود اختصاص داده اند ،چرا در ایران دولت حتا بایستی رن لباس مردم را هام تعياين كناد و
در كشورهاي متروپل چنين نيست  ،چارا وهتای بحاران سارمایه داري را فارا مای ييارد ،بایساتی اولاين
هربانيان آن مردم كشورهاي “پيرامونی“ باشاند و  ...آري هماه ایان تفااوت هاا در تقسايم كاار سارمایه
جهانی ،در شيوه مبارزه نيز تاثير يذارده و شيوه هاي كالسيک مبارزه را از دور خارج می كناد ،باا كلای
يو ی هيچ آبی از آب تكان نمی خورد ،بایستی در عمل نشان داد كه چه راههاي عملی را می توان در این
راه برداشت و بدین خاطر بایستی برنامه عملی اینگونه “ تشكالت“ را مورد بررسی هرار داد ،بایستی دید
ك ه در عمل این خواستها چقدر هابل وصول هستند و چه روش و اصولی را باراي بكرسای نشااندن ایان
خواستها می توان اتخاذ كرد ؟ چراكه بحثی هاي ابستراكت و خارج از محاي اجتمااعی از هايچ ارزشای
برخوردارنيست (در اینمورد نگاه كنيد به نظرات حككا درمورد ساندیكا هبال و بعاداز تشاكيل“ ساندیكاي
شركت واحد اتوبوس رانان تهران“ ).
هنگامی كه امكان ایجاد سندیكا ،شورا و یا هرنوع تشكل دیگر یا اصوال موجود نيست و یا ایجاد آنها فق
در شرای خاصی بسته به توارن نيروهاي انقالب و ضدانقالب امكان پذیر است ،نمی تاوان باا ایان ناوع
تشكل ها برخوردي مشخص داشت
شرای ایجاد هر تشكلی از یكسو مدیون وضعيت مشخص مبارزه طبقاتی اسات و از دیگرساو هریاک از
این تشكالت محدودیتهاي خود را دارند و توان پاسخگو ی هر انتظاري را ندارند؛ و از همه مهمتار اینكاه
خصلت ضدسرمایه داري هر تشكل كاريري ،آنرا به تشكل سوسياليستی بدل نمی كند و نمی تواند تغيير
رژیم سياسی را هدف خویش هرار دهد .و هيچ تشكل كاريري نيز نمای تواناد باه اراده روشانفكران ایان
طبقه ایجاد يردد ،تنها شرای مبارزه طبقاتی است كه شرای یک نوع مشخص تشكل را ضروري می كند
و نوع دیگر تشكل را طلب نمی كند وبر این پایه ایجاد تشكل دلخواه با یک فرمان حزبای را از دور خاارج
می كند .در اینمورد براي مثاال بعلات بارهم خاوردن تاوازن هاوا و شال شادن دیكتااتوري ،در فواصال
سالهاي 1300ا  1310و  1332 -1320و دوره كوتاهی بعداز هيام  57كاريران اهدام به ایجااد تشاكالت مساتقل
از دولت(نه مستقل از احزاب) نمودند و هنگامی كه دولت مایشا ی دوباره دیكتاتوري خویش را مساتحكم
كرد ،بساط تمامی سازمانهاي مستقل از دولت برچيده شاده و بجااي آن ساازمانهاي وابساته باه دولات
جانشين آنها شدند.

متاسفانه باوجود تمامی این تجربيات ،تصور عده اي در مورد جنبش كاريري اینست كه“ :كاريران باه
تجربه دریافته اند كه در چهارچوب سيستم سرمایه داري هرچقدر هم وضعشاان بهتار باشاد ،اماا هايچ
آینده دیگري غيراز استثمار و تحمل سختی ها برایشان وجود نادارد .بناابراین تاوده كااريران باا اتحااد
طبقاتی و مبارزه پيگير خود به طور هدفمند برعليه سيستم سارمایه داري باه مباارزه متشاكل روي مای
آورند و يام به يام مبارزه خود را تاجا ی ارتقاو می دهند كه تناسب هوا را باه نفاع خاود تغييار دهناد و
دست به عمق رواب و مناسبات سيستم سرمایه داري درجهت سازمان دهی انقالب اجتماعی ببرند)2(“.
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این بينش دواشكال اساسی را درخود نهفته دارد ،یكی اینكه وجود سازمان انقالبی را منتفی اعالم میكند؛
و دیگر اینكه رشد مبارزات خودبخودي را براي بدست ييري هدرت دولتی كافی می داند .اشاكال اول كاه

معتقد است “ كاريران به تجربه “به این نتيجه می رسند كه “ با اتحاد طبقااتی و مباارزه پيگيار خاود باه
طور هدفمند برعليه سيساتم سارمایه داري باه مباارزه متشاكل روي مای آورناد“،بخصاوص وهتای كاه
اظهارنظركننده آن عاو“حزب كمونيست “ نيز باشد  ،بسيار تعجب آور است .اشكال دوم نشان می دهاد
كه این تفكر نمی تواند درك كند “ ،كاريران به تجربه“ می توانند اساسا آياهی ترودیونيستی كساب كنناد
و در بهترین حالت می توانند نيروي كار خویش را بهتربه سرمایهدار بفروشند ،اما ناه تنهاا نمای توانناد
سيستم را زیرعالمت سوال هرار دهند ،بلكه تمكين باه وضاعيت موجاود را باا شارایطی هابال تحمال تار
موعظه می كنند .اما این بدین مفهوم نيست كاه مباارزات خودبخاودي باا سياسات كااري ندارناد و فقا
اهتصادي هستند .اغلب اكونوميستها براي اثبات نظر خود به این موضوع تكيه می كنند كه از آنجاا ی كاه
مبارزات خودبخودي باسياست كار دارد ،پس این مبارزات خود بخودي طبقه كارير مای توانناد بساطح
باالتري از مبارزه براي درهم كوبی رژیم ارتقاو یابند .آنها سعی دارند از طریق بيان مكرر این نظار و باا

فرمولبندي هاي يونايون از هبيل “ :توده هاي كارير بسيار آياهتر از يذشته هستند“ و “آنان آياهناد كاه
همه بدبختی هاي آنها از نظام سرمایه داري است “ و غيرو در واهع این موضوع را بكرسی بنشانند كاه :
آياهی سوسياليستی از درون مبارزات خودبخودي سربر می آورد .
اینجا اساسا بحث برسر این نيست كه كاريران آياهتر از يذشته نيستند و با سياست كاري ندارند ،بلكه
بحث بر سر اینست كه مبارزات خودبخودي طبقه كاارير نمای توانناد از چاارچوب اكونوميساتی خاارج

شوند وبه نفی سيستم برسند؛ و این تصور كودكانه نيز كمكی به مساله نمی كند كه “ :مسالما آن تشاكلی
توده كاريران را به اهداف طبقاتيشان هدایت می كند كه از بدو تاسيس موضاع روشان وهدفمنادي علياه
سيستم سرمایه داري اتخاذ كند .یاک تشاكل كااريري ،ايار درهماان ابتاداي فعااليتش موضاع شافاف و
صریحی عليه سرمایه داري نگيرد و درجهتی يام برندارد كه هرار اسات فاردا باه بهاره كشای انساان از
انسان خاتمه دهد ( )3(“،تاكيد از من است )
آن بينش رویزیونيستی كه تصور می كرد ،اير طبقه كارير مناسبات سرمایه داري را ديريون كند ،یعنای
سوسياليزم را برهرار نماید ،استثمار انسان از انسان از بين می رود ،در شرای روسيه تصور مای كارد
كه با انقالب سوسياليستی ،طبقات و در نتيجه مبارزه طبقاتی پایاان يرفتاه اسات و بعادها توسا آهااي
منصور حكمت با نام “ الغاي كار مزدي “ تكيه بر همين درك رویزیونيستی بازتولياد شاد ،اكناون ماورد
استفاده “ متخصصين امور كاريري “ ایران نيز هراريرفته اسات .عاهبات ایان درك رویزیونيساتی بياان
خود را در “ تجزیه تحليل“ حركت اخير مردم كردستان توس بهرام رحمانی نيز بخوبی نشان مای دهاد،

در آنجا يكه می نویسد“ :سردار اسماعيل مقدم ،فرمانده نياروي انتظاامی در سانندج ،شاوانه را “شارور
ناميد“ و حمالت وحشيانه نيروي انتظامی به تجمعات و تظاهرات متمدانه مردم را “دفاع از خود “خواند“ .
(ت اكيد از ماست) ،اما يزارشات واهعی از كردستان حكایت از درييري مردم با نيروهاي رژیم می كند ،آیا
این درييري ها غيرمتمدانه است و يذار مسالمت آميز نویسنده حزب كونيست را برهم می زند؟
بهرام رحمانی در پایان مقاله انقالب آرام خویش را با كمی تعریف و تمجيد بی محتاوا از كوملاه اینگوناه

جمع بندي می كند  “ :بنابراین ضروري است كه موهعيت سياسی كردستان را به شاهرهاي دیگار ایاران
نيز يساترش داد تاا ملزوماات عملای سياسای ا تشاكيالتی اعتصااب عماومی در سراسار ایاران فاراهم
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يردد )(“.بنظر می رسد كه بهرام رحمانی منتظر است كاه فعاالين جنابش كااريري باه حازب كادرهااي
حكمتی ایشان بريوندند ،حزب را “كاريري“ كنند و باالخره این حزب كه حاال كاريري شاده اسات بتواناد
موهعيت سياسی كردستان را به بقيه نقاط ایران يسترش دهد و آنوهت بايسترش یاک اعتصااب عماومی

نظير آنچه كه در كردستان به انجام رسيد ،انقالب به انجام رسيده ،سوسياليسم برهرار می شود و “ كاار
مزدي الغاو “ شود ،البته این موضوع هنوز توس “ متخصص امور كاريري “ باروي كاغاذ آورده نشاده
است ،تا همه از آن بهره مند شوند .
حال بایستی در عالم واهعی و نه آرزو دید ،پروسه نفی سيستم توس كاريران چگونه انجام می ييرد؟
پروسه نفی سيستم توس كااريران از كاناال ارتبااط باا ساازمان انقالبياون حرفاه اي و رشاد آيااهی
سوسياليستی از طریق فعاليت هاي همه جانبه سياسی می يذرد و مسلم است كه كااريران آيااه در ایان
مبارزه جاي خاصی را اشغال می كنند ،اما بایستی دانس ت كاه تشاكل یاابی كااريران شارای ویاژه هار
مبارزه طبقاتی را برپيشانی دارد ،بدیگر سخن فرمول كلی براي همه جوامع وجود ندارد.

ما با عناصر و جریانات دیگري نيز روبرو هستيم كه با اینكه اساسا “ انتقال آيااهی سوسياليساتی باه
توده كاريران از بيرون (احزاب و سازمانهاي كاريري ) به طبقه “ را ضروري می دانند ،اما از آنجا ی كه
بينشی اكونوميستی دارند ،نمی توانند از زیر آوار آن خود را رها سازند ،این بينش با كمی كلای ياو ی و
فحش و ناسزا يفتن به دیگران بخصوص “ مشی چریكی“ ( )5كه امروز باز دوباره نُقل مجلس كلی يویان
شده است و عامل همه نابسامانی ها هلمداد می شود ،با پاي چوبين اكونوميست بروي زمين ساقوط مای

كند ،توجه كنيد  “ :همانطور كه هبال اشاره شد اير تشكالت كااريري نتوانناد از هالبهااي جامعاه سارمایه
داري خود را فراتر بكشند و به تشكل دیگري با محتوي سياسی ا طبقاتی (انگاار كاه تشاكل كااريري باا

محتواي غير سياسی ا طبقاتی هم وجود دارد)با سمت سوي هجوم باراي ماشاين دولتای موجاود تبادیل
نگردد ،عمر برديی مزدي زحمتكشان را طوالنی تر می نماید  “.و در ادامه “ ناتوانی سران اتحادیاه هااي
كاريري در كشورهاي پيشرفته ي سرمایه داري از ساازماندهی كااريران درمقابال تهااجم هماه جانباه
سرمایه داري بهحقوم ابتدا يشان ،كاريران رابه فكر یافتن چاره دیگري خواهد اناداخت( “.تاكياد و داخال
پرانتز از من ) ()6
باید پرسيد كه اير سران اتحادیه هاي كاريري رهبرانی مبارز بودند ،آیا می توانساتند رژیام سارمایه-
داري را سرنگون كنند ؟ ما می يو يم نه و اما نویسنده متخصص ضد “ مشای چریكای“ بماا مای يویاد

آري ،دليل این امر هم اینست كه ...“ :براي برخی از صاحب نظران جنابش پرولتاري حمایات از مباارزات
سندیكا ی و صرفا صنفی كاريران بی نتيجه و مانع تكامل سطح مبارزاتی به مرحله باالتر یعنی مباارزات
سياسی ا طبقاتی است ( “)7(.تاكيدها و داخل پرانتز از من) اینجاست كه نویسنده “ صااحب نظارج جنابش
پرولتري و مشی چریكی“ ما با نقل هول از یک “صاحب نظر جنبش پرولتري “ دیگر نظيار خودشاان وباا
یک عقبگرد به اوا ل هرن يذشته ،اكونوميسم خود را بوضوح نشان می دهد ،بادیگر ساخن ایشاان معتقاد
است كه این مبارزات صنفی می توانند به سطح مبارزاتی باالتر یعنی مباارزات سياسای ا طبقااتی ارتقااو

دهد .آنوهت معلوم نيست ایراد ایشان به دیگران چيست ؟ و یا وهتی آهاي افسر می نویساد “ :شاركت در
اتحادیه هاي كاريري براي كاريران پيشرو به معنی درجا زدن در رفرميسم نيست .انتقال آياهی به ميان
طبقه كارير می بایست به تشكيل شوراهاي كاريران باهدف سارنگونی و بدسات يياري هادرت سياسای
منجر يردد .رشد اعتالي این مبارزات بی شک زمينه ساز بوجودآمدن فورمهاي متعاالی تاري از مباارزه


خواهد بود كه این نيز تابعی است از شرای اجتماعی و يسترش مبارزات در بستر آنهاا ( “.تاكياد از مان
)( )8اینجا نویسنده “صاحب نظر“ ما می يوید كمونيستها بایستی با ورود به اتحادیه هاي كاريري ساعی
كنند كه مبارزات اتحادیه اي را تا سطح شورا ارتقاو دهند ،یعنی از یكطرف شورا را نتيجه رشاد مباارزه
اتحادیه اي می داند و از طرف دیگر راه فرار را براي خویش باز مای ياذارد ،تاا خاود را از زیار ضارب
منتقدین خالص كند ،هرچند درضمن آرزو می كند كه روند مبارزات كاريري اینگونه پيش رفته و انقاالب
در یک پروسه غيرههرآميز و فق باكمی فشار از پا ين ،به پيروزي برساد .چاون ایشاان طرفادار مشای“
توده اي“ است .اما روند تاكنونی مبارزه طبقاتی در هيچ جا این روند را نشان نداده است .حتاا یاک مثاال
هم در این مورد نمی توان یافت كه این ادعاها را به اثبات برساند ،این درست همان دركی است كه جنبش
كاريري ما از آن رنج می برد  :درك اكونوميستیج

در واقع امرنيز اين ادراك زمينه ايدئولوژيك اريستوكراسي كارگري است !
آنچه در باال آمد تنها به این عناصر محدود نمی شود .ما فق از دومثال مشخص استفاده كرده ایم ،كاه
يویا متخصص جنبش كاريري هستند ،بجرات می توان يفت كه این ادراكات هریب باه اتفاام ساازمانهاي
سياسی ایرانی است ،دركها ی كه با همه ادعاها و فرمول بندي هاي متفاوت نمی توانند جوابی درست باه

معال جنبش كاريري بدهند و بدین خاطر نيز بحث ما اینجا پایان نخواهد يرفت و تا زماانی كاه جنابش
سياسی ایران از یک سازمان تاثيريذار بر جنبش توده هاي كار و زحمت رناج مای بارد ،بحاث هاا اداماه
خواهد یافت ،ولی پيشبرد این مبارزه اید ولوژیک هطعا به پيشبرد مبارزه طبقاتی یاري خواهد رساند ،در
صورتی كه بتواند درمبارزه طبقاتی به محک آزمایش يذارده شود .آنچه ما اینجا آوردیم جماع بنادي اي
از مبارزات توده هاي مردم و بخصوص كاريري در جوامعی نظير ایران است ،اما كسانی كه تصور می-
كنند اشكاالت جنبش كاريري را كشف كرده اند ،توصيه می كنيم ایده هاي خود را در مبارزه طبقااتی باه
بوته آزمایش بگذارند ،شاید آنوهت متوجه شوند كه آب در هاون می كوبند.
از آنجا ی كه این عناصر همگی خود را متخصص و تووریسين می دانند ،خواننده این ساطور راباه ایان

نظر يرامشی جلب می كنيم كه... “ :وظيفه تووریساين آنسات كاه تواوري خاویش را باه محاک آزماایش
بگذارد ،عناصر زنديی تاریخی را به بياان تواوریكی درآورد ،اماا ناه بگوناه اي كاه واهعيات چهاارچوبی
انتزاعی جلوه كند .چنين چيزي هريز اتفام نخواهد افتاد .و بنابراین چنين دركی چيزي نيست مگار تجلای
ایستا و غيرفعاالنه “....يرامشی ا خود بخودي و رهبري آياهانه “
درپایان می خواهيم به یک سوال نيز جواب يو يم و آن اینكه در شرایطی كاه باه هار دليلای تحركااتی
درون طبقه كارير بوجود آمده است ،كار عناصر و سازمانهاي كمونيست و نه آنطوري كه اعاااي ایان
سازمانها خود را می نامند (ما كاريران ج) چيست ؟
بنظر ما در عين حال كه عناصر كمونيست از شرای پيش آمده براي بردن آياهی بادرون طبقاه كاارير
سود می جویند ،بایستی در صدد ایجاد هسته هاي مخفی كاريري براي پيشابرد مباارزه سوسياليساتی،
یعنی زمينه سازي تشكالت انقالبی براي جن

همه جانبه با رژیم باشند .بادیگر ساخن بایساتی درصادد

ایجاد سازمان انقالبيون حرفه اي برآمد وسازمانهاي كمونيستی یا بایساتی تماامی تاوان خاود را باراي
ایجاد و یا تقویت سازمان انقالبيون حرفه اي هرار دهند و یا در حاشيه مباارزه طبقااتی دلمشاغول بحاث
هاي بی حاصل يردند.
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چراكه بنظرما تنها در یک مبارزه همه جانبه سازمان انقالبيون حرفاه اي علياه رژیام اسات كاه انارژي
توده ها آزادشده و زمينه شرای بس و يسترش جنبش هاي كاريري فراهم می يردد و فقا درجریاان
این جن است كه رهبري طبقه كارير تامين می شود.
(چگونگی تامين رهبري طبقه كارير بحث دیگري می طلبد كه آنرا به فرصت دیگري موكول می كنيم  ).
پانویس ها:
 -1در بيانيه اول ماه مه “كميته هماهنگی براي ایجاد تشكل كاريري “ می خوانيم  “ :ماا تشاكل را از هايچ

سازمان و نهادي درخواست نمی كنيم ،تشكل حق ماست ،آن را به نيروي خاود ایجااد كنايم و سارس از
دولت بخواهيم كه آن را برسميت بشناسد( “.تاكيد از من اسات ) ایان حوضاه عمال اینگوناه تشاكالت را
روشن می كند و آن چارچوب رژیم سرمایه داري است كه براي بهتار فاروختن نياروي كااريران ،مفياد
واهع مای شاود ،بناابراین  ،ایان تشاكالت برپایاه برناماه رادیكاال خاویش نياز نمای توانناد از چاارچوب
اكونوميستی خارج شده و درصدد تسخير هدرت دولتی برآیند .و اير كسی تصور می كناد كاه باا اعاالم
“الغاي كار مزدوري“ در برنامه این تشكل آنرا به شورا تبدیل می كند ،در بهترین حالت مبلغ علنی يرا ای
است.
2و  “  3تشكل كاريري و چشم انداز مبارزه طبقاتی “  ،نوشته بهرام رحماانی  ،عااو حازب كمونيسات
ایران  ،مندرج در نشریه اتحاد  ،شماره ،10
 -به نقل از  “:آغاز مرحله نوین مبارزه حنابش انقالبای كردساتان“ نوشاته بهارام رحماانی  ،منادرج در
نشریه اتحاد شماره 13.
 5ا بعد از اوجگياري جنابش دانشاجو ی در ساالهاي اخيار و رشاد يرایشاات رادیكاال و سوسياليساتی،
بخصوص يرایش بسمت مبارزه مسلحانه چریكهاي فدا ی ،رژیم می كوشد به طرم مختلف از رشاد ایان

يرایش جلوييري بعمل آورد ،مثال حجاریان یكی از اید ولويهاي برجسته رژیم در كتااب “باراي تااری “
مطلبی دارد كه بهتر است باهم بخوانيم ،او می نویسند  “:ما همان موهع هم مشی چریكی جادا از تاوده را
نفی كرده بودیم  .لذا به كار اجتماعی و توده اي رو آوردیم .بدین خاطر هم بود كه در منطقه جنوب شاهر
(چنانكه شما مطلع هستيد ) تمام وهت خود را تا آستانه انقالب مصروف سازماندهی اجتماعی در محالت
خودمان كردیم .یعنی به خ كار اجتماعی افتادیم نه چریک بازي “ به نقل از نوشته ایرج شاكري باا ناام
“ آنها و ما“ مندرج در سایت دیدياه ؛ و یا نگاه كنيد به هشدارهاي روزنامه هاي رژیم در ماورد تبليغاات
كمونيستی (چریكی) و توهيف دهها عنوان كتاب در نمایشگاه كتاب سال يذشاته بعلات بارانگيختن عالهاه
جوانان به جنبش چریكی .آهاي افسر بایستی هاعدتا از این شيوه مبارزه با مشی چریكی راضی باشند .
 6و 7و  “ -8بحثی پيرامون مسا ل كاريري“ ،نوشته مجيد افسر،مندرج در رنجبر،ارياان حازب رنجباران،
شماره 1
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