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 روندبورژوازی نمی جنگبه  از طبقۀ کارگر بورژواییچپ  تصویر برساختۀبا 

 

، که  1«1۳۹۸ ماه بهمن کارگری گزارشات و اخبار»سایت تدارک کمونیستی مطلبی منتشر کرده است با عنوان 

و کاری از تحریریۀ تدارک کمونیستی است و علی شمس آن را تهیه و تنظیم کرده است. ماهیت کار پسندیده 

نخواهند توانست ها بدون پیگیری اخبار کارگری و شناختن وضعیت طبقۀ کارگر کمونیست نماید:واجب می

و تحلیلی آوری اخبار، بدون استفاده اما صرف جمع .پیش نهند یو استراتژی و تاکتیک صحیح تحلیل درستی کنند

نیست. اگر سری به آرشیوهای سایت ایلنا بزنید یا  نیزپدیدۀ جدیدی کارگری . انتشار اخبار نیست مفید ،از آن

 هایها و وبالگکند و برای سایتآوری میجمع akhbarkargari2468@gmail.comای را ببینید که اخبار روزانه

 1۳۹0تا جایی که مطلعم از دی « اخبار کارگری»کنید؛ مثالً، همین ایمیل حرف مرا تأیید میفرستد، متعددی می

 تا کنون موجود است. 1۳۹0المللی از سال آوری کرده است و آرشیو این اخبار در سایت اتحاد بیناخبار را جمع

 

 بورژواییچپ  و تحریفات اخبار تدارک و کپی کردن

 
 ۀسلسل بیاید امریکا، مالی منافع به وابسته رسانۀ ترینراستی دست ،ژورنال استریتوال کنید فرض

 یا بهداشتی وخیم شرایط و 200۹ سال بحران از بعد امریکا در کارگران دستمزد کاهش دربارۀ هاییگزارش

باید آن را آیا  ؟ها در قبال این چه باید بکنندکمونیست. تهیه و منتشر کند امریکا هایکارخانه در امنیتی

 هایشاناست در رسانه ژورنال استریتوال ها ازکه گفته شود این گزارشاین و بدون منبعذکر  بدوند و نبردار

 کندروایت می ژورنال استریتوالهای امریکا را آن طور که آیا وضع کارگران کارخانه ند؟نمنتشر کآن را 

ها باید از پس این گزارش اینکه یا ؟، ذکر شودژورنال استریتوال باید آورد، بدون اینکه نام آن منبع، یعنی

 ؟است کمونیستی تبلیغات یککدام کند؟می را کار این دارد چه برای ژورنال استریتوال داد که تشخیص

 زمین ناهم در چپی که شمایی و گیردمی پیشدر  و استراتژی مشخصی سیاسی معین مشیبورژوازی ایران 

 توــ  برسی خواهیمیخواهد که بورژوازی می نتایجی همان به .رقصیمیبا همان ساز  داری وای رفته

. رقصیمی سازش به داری شما چون رسد دیگر ــمی دهخوامی که نتایجی همان بهاو  اما برسی، خواهینمی

 شما که است این اساسی ۀمسئلاما  ،سیاستم این مخالف منکه  خواهی شاهد و مدرک بیاورکه می قدر هر

 قرار اگر... است چپ پروپاگاندیسم اسمش پدیده این... رقصیمی داری زمین نهما در و زمینی ناهم در

                                                            
1. http://tadarok.org/index.php/item/2149-2020-02-28-06-45-04 
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باید  ،یعنی ؛است چپ پروپاگاندیسم همین موانعش از یکی بزنیم، حرف کمونیستی تبلیغات از باشد

  2.اعتبار کردرا خنثی و بی چپ پروپاگاندیسم

 

خبری  کردبه خود جلب  مرا اول، آنچه توجه نظردر خبر و گزارش دارد.  6۹که تدارک منتشر کرده است  متنی

ذکر  آن. در حین مطالعۀ این خبر متوجه شدم منبعی برای بود دربارۀ کارگران کنتورسازی اولدر همان صفحۀ 

این خبر را در ایلنا دیده بودم. «. بهمن ۳0 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات به بنا»نشده است و در خود متن آمده 

پیگیر اخبار کارگری باشید، حتماً عنوان  گاهبهگاهاگر  برایم بسیار آشناست.« شدهایگزارش رسانه»اما کلیدواژۀ 

و این کلیدواژه در اخباری که  ایدهای متفاوت دیدهرا در سایت« سال[ ،اخبار و گزارشات کارگری ]روز، ماه»

این مشابهت  گیرد.کند جای منبع خبر را )اگر سایت اپوزیسیون نباشد( میآوری میجمع« ر کارگریاخبا» ایمیل

 و اخبار». به مطلب را در آن جویا شوماین خبر  چگونگی نشررهنمون کرد تا   ۳المللیمرا به سایت اتحاد بین

اخبار  النعل بودنطابق نتیجه. یافتمرا مراجعه کردم و خبر کنتورسازی   4«1۳۹۸ ماه بهمن ۳0 کارگری گزارشات

 اتگزارش»تدارک کمونیستی تبع، به ،المللی وکه به قول اتحاد بین ــ خبراصلی بود. منبع  المللیتدارک و اتحاد بین

کاری هم منبع خبر حذف شده و هم خود خبر تحریف شده است. در این دست. ست 5اایلن ــ است« شدهایرسانه

از خبر که ایلنا در آن نوشته که کارگران در مسجد  هاییآن بخشکار کرده است المللی اتحاد بیندر خبری که 

. است دهشحذف  انددهاند و از نمایندۀ ولی فقیه در استان قزوین درخواست کمک کراالسالم جمع شدهشیخ

و  کند.خدشه ایجاد می است از کارگران ساخته بورژواییکه چپ  اییی، انعکاس این مطالب در تصویر ذهنیگو

 پروپاگاندای چپ بورژوایی را عیناً منتقل کرده است.تدارک 

 

                                                            

 پروپاگاندیسم و کمونیستی تبلیغات»در به بعد  01:00:00های بهمن شفیق از صحبت اولقسمت شده و منتخبی از . قسمت پاالیش2 

 .http://tadarok.org/index.php/multimedia/audio/item/1552-2015-08-06-19-44-28«: چپ

 تر است.ارجاع به آن راحت ،از این رو .تش داردبه بعد در سای ۹0از سال  المللی آرشیوی از این اخبار راسایت اتحاد بین. ۳ 
4. http://etehadbinalmelali.com/ak/30-11-98 
5. https://bit.ly/2wgwOP5 
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 المللیخبر کنتورسازی در سایت اتحاد بین ـ1 تصویر

 

 
 خبر کنتورسازی در سایت تدارک ـ2 تصویر
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 خبر کنتورسازی در سایت ایلنا ـ۳ تصویر

 

در خبر اول نیز، که دربارۀ جان  .را در این مورد نیز بسنجموجود مشابهت تا  بازگشتمبه خبر قبلی  مجدداً

و « شدهایگزارش رسانه»در خبر چهارم باز به کلیدواژۀ  در ادامه، نعل است.الطابقهر دو کارگر است،  ۸4باختن 

ار پس از انتش)که یک روز  استایلناز اصل خبر  وخبر دربارۀ کارگران شرکت واحد است این . برخوردمامثالهم 

همه چیز  آمده است. در اینجا نیزسندیکای کارگران شرکت واحد نیز ( و در کانال دیگر در سایت موجود نبود

 وتجمع اعتصاب جدید دور» عنوان این خبر. توجهم را جلب کردخبر دیگری  ،پیش که رفتم است. النعلطابق

 خبری است که اتحادیۀعیناً . این خبر است «حقوق ماه چند پرداخت عدم به دراعتراض چوکا کارخانه کارگران

 کاغذ و چوب صنایع کارگران نگرانی»آن عنوان  وایلناست  ازاند. اصل خبر المللی منتشر کردهو اتحاد بین  6آزاد

تدارک  .است  7«نکنید انتخاباتی سوءاستفاده کارگری مباحث از /مدیریتی مباحث و مزدی معوقات بابت چوکا

ار تدارک عیناً کتبع، به ،المللی واما آنچه اتحادیۀ آزاد و اتحاد بین. کار دیگری نکرده است باز هم جز کپی کردن

 گزارش به»، است است که در خبر ایلنا نیامده است. در خبر ایلنا آمده اند حاوی اطالعات نادرست و متفاوتیکرده

 این کارگران از نفر 150 از بیش اعتراض از “چوکا کاغذ و چوب صنایع” شرکت در کارگری منابع ایلنا، خبرنگار

 نگرانی از ماه( و)دی مزدی معوقات نشدن و دلیل اعتراض پرداخت« .دادند خبر گذشته روز در تولیدی واحد

تدارک آمده تبع، به ،المللی وآزاد و اتحاد بین در خبر اتحادیۀ .مدیریتی است ثباتیبی دلیل به شرکت تعطیلی

که اساساً در مقایسه با  است، ماه حقوق ذکر شده« چند»لیل اعتراض نیز پرداخت نشدن و د« اعتصاب و تجمع»

                                                            
6. https://bit.ly/3ckGMiS 
7. https://bit.ly/2VBoW5A 
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اند که اعتراض ها چطور به این نتیجه رسیدهمشخص نیست این سایت  ۸.نادرستی است اتاطالع راصل خب

البته اولین بار این تحریف خبر است و کارگران از جنس اعتصاب و تجمع بوده و، مثالً، چرا تحصن نبوده است. 

تحریف تصریف، گیرند و های داخلی میخبرشان را از سایت های اپوزیسیون اکثر قریب به اتفاقِنیز نیست. سایت

خواند، نزد اینها ادامۀ اعتراضات می آن را اعتراضتماس کارگر )یا کارگرانی( با ایلنا، که ایلنا  ،کنند و مثالًمی قیو 

 شود.تعبیر می دار و اعتصاب و تجمعدامنه

 

 
 آزاد خبر منتشرشده در سایت اتحادیۀ ـ4 تصویر

 

 
 المللیخبر منتشرشده در سایت اتحاد بین ـ5تصویر 

 

 
 خبر منتشرشده در سایت تدارک ـ6تصویر 

 

                                                            

 گذاری کلمات، در سایت سازمان فدائیان )اقلیت( بدون ذکر هیچ منبعی چاپ شده استدر فاصله اندکی تغییرات. همین خبر، با ۸ 

(https://fadaian-aghaliyat.org/?p=32661). 
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 خبر منتشرشده در سایت ایلنا ـ7تصویر 

 

با یک تفاوت  جزو تدارک   ۹همنتشر کردایلنا  اصالًخوریم که به گزارشی برمی 14در انتهای صفحۀ در ادامه، 

 گزارشات براساس»و سایت تدارک آمده « ...شرایط در ایلنا، خبرنگار گزارش به»ایلنا خبر . در است عیناً کار کرده

ین خبر را خود ا «.هارسانه»شده است « ایلنا»مشخص نیست به چه دلیل  .نوشته است «...ها ، در شرایط رسانه

 .المللی منتشر شود( برداشته و این تغییر را داده استاینکه در اتحاد بینتدارک )بدون 

ل استفاده کعنوان خبر یا گزارش در  6۹روشن شد که تدارک از  که تدارک منتشر کرده است، متنیبررسی  با

ه اتحاد المللی بود )یعنی تغییراتی کاخبار اتحاد بین کپی از رویعنوان )بیش از نصف(  ۳۹کرده است. کالً 

 امشخص وجود داردنخبر قسم دیگری بوده است(. یک مورد منبع  داده در خبر تدارک آمده اما اصلالمللی بین

 تدارک ریۀتحری از. و جدید نیست است شده استفاده پیش هایسال خبرهای در نیزبه این خبر  مربوط عکس و

 اتحادکرده از یاخبار کپ جز منبعیبرای این خبر  رودمی انتظار است، که این اخبار را تهیه کرده ،کمونیستی

 (د.مشاهده کنی 1جزئیات را از جدول ) .کند معرفی ــ نیست آن به اعتباری که ــ المللیبین

ود از خارج باشد، بنابراین مقص ۀ خوانندهپرداختن بیش از این به جزئیات اخبار ممکن است از حوصل

دی وجود جتدارک دو ایراد اساسی و یک پرسش  کنم. در تهیۀ متنِاختصار بیان میهای این قسمت را بهگفته

 دارد.

 عمد پاک نیز کرده است.اوالً، تدارک منبع خبرهایش را معرفی نکرده است و حتی به

                                                            
9. https://bit.ly/2Tqt2ul 
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المللی برداشته است. اعتمادی به اخبار این منبع اتحاد بینالنعل از منبع ثانیاً، تدارک نصف اخبارش را طابق

زند و تنظیم اخبار آن در راستای پروپاگاندای توان داشت، زیرا بنا به دالیل مشخصی دست به تحریف اخبار مینمی

 چپ بورژوایی قرار دارد.

آوری است و صِرف جمع هآوری اخبار به این گونه آوردروی به جمعبه چه دلیل تدارک ثالثاً، مشخص نیست 

 اخبار و گزارش برای یک یا چند ماه به چه مناسبتی است.

 
 1جدول 

اتحاد  بق برنطم تدارک 

 المللیبین

 20 46 ایلنا )منبع ذکرنشده(

 ــ ۳ ایلنا )با ذکر منبع(

 1 1 باشگاه خبرنگاران جوان )ذکرنشده(

 1 1 عصر جنوب )ذکرنشده(

 ۳ ۳ ایرنا )ذکرنشده(

 1 1 روزنامۀ شرق )ذکرنشده(

 1 1 (با ذکر منبع) اصفهان استان قانونی پزشکی عمومی روابط

 2 2 ایسنا )ذکرنشده(

 2 2 فارس )ذکرنشده(

 1 1 ها )ذکرنشده(نفتی

 فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای تلگرام کانال

 (ذکرنشده) ایران

1 1 

 1 1 کردپرس )ذکرنشده(

 2 2 )ذکرنشده(صبح قزوین 

 اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرام کانال

 (ذکرنشده) حومه و تهران

 ــ 1

 1 1 نامشخص منبع

 نیف ابنیه و خط نگهداری کارکنان و کارگران تلگرام کانال

 (ذکرنشده) آهن راه

1 1 

 1 1 موج )ذکرنشده(

 *39 69 کل
 آمده است. شاناصلی منبع ذکر با پیوست در است کپی کرده المللیبین اتحاد از تدارک که اخباری *

 

 



۸ 

 

 در حاشیه
اخبار »)ایمیل المللی کنندۀ اخبار در سایت اتحاد بینگرایش سیاسی جمعممکن است این در ذهنتان باشد که 

به این  اختصاربهباید  ،پیش از بخش پایانی. بنابراین، در ذهن نداریدچیست و هنوز پاسخی به آن «( کارگری

در باالی  ،۹۸ دی 5المللی در در سایت اتحاد بین« اخبار و گزارشات کارگری»کنندۀ جمع .اشاره کنمموضوع 

 7و  6. در را آورده است« کنیم ستایش را قاتل کنیم رهبر سازش که ندادیم کشته»، شعار مجاهدساختۀ گزارشش

دی  21و  20است. در  آورده ــ است بنگاه حقوق بشریکه  ــ را انبیانیۀ کانون نویسندگ، در گزارشش ۹۸دی 

، است تکنیک و اطراف آن در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخته، به تجمع در دانشگاه پلی۹۸

راضات دربارۀ به کل اعت ،و ضد منافع طبقۀ کارگر را پی گرفته بود. در روزهای بعدی بورژواییتجمعی که اهداف 

دانشگاه شهید بهشتی از  معترضان درن های خود خبری از رد نشدکراینی پرداخته است و در گزارشهواپیمای او

کنندۀ آن اید که جمعروی پرچم امریکا و اسرائیل نیست. اینها مشتی نمونۀ خروار بود. اگر هنوز متقاعد نشده

های متعدد کانون نیهانعکاس بیا ،۹6توانید به اخبار دی طلبانه دارد میسرنگونیبورژوایی و اخبار گرایش 

ازداشت بازاریان و حتی گزارش ب ،آزاد اتحادیۀ و کشوردانشجویان  صنفی شوراهاینویسندگان، کانال تلگرام 

 آشکارو تحریف اخبار آوری اخبار جمع الگویاش توجه کنید. از «کارگری»های اعتصابی در اخبار و گزارش

گونی هواپیمای اوکراینی و بیانیۀ کارگران، دانشجویان پروغرب برای سرنکننده تجمع بازاریان، است که جمع

 داند.های کارگری میکانون نویسندگان ــ همه را اخبار و گزارش

دائیان )اقلیت( و امثالهم دست به تحریف فازمان سالمللی، اتحادیۀ آزاد، ممکن است هنوز از اینکه اتحاد بین

های کنم که بنگاهجا ذکر مینمونۀ دیگر اینسه د. بنابراین، یحاصل نکرده باش زنند اطمینانو تصحیف اخبار می

 را بهتر بشناسید.از جمله مرجع خبریِ تدارک خبرپراکنی چپ بورژوایی 
در روز « های کارگران پتروشیمی بندر امامادامۀ کنش»المللی و اخبار روز از اتحادیۀ آزاد و اتحاد بیناول: 

با اینکه  ی،نشده است. گوی خاصی «کنش»که اصل خبر از ایلناست و در آن هیچ صحبتی از  گویند،بهمن می 1۳

های مدیریت به کار کارگران در حال حاضر با وعده»گوید می« نمایندۀ کارگری پتروشیمی بندر امام»ایلنا از قول 

ارگران پتروشیمی بندر امام در ک»این سه سایت  ،اند()و آن سه سایت آن را از متنشان حذف کرده« اندبازگشته

ها در شاید هم این سایتکنند. دار تعبیر میرا ادامۀ کنش دامنه« حال پیگیری حق تشکیل اتحادیۀ کارگری هستند

. همین خبر را سایت ایران آزادی )هوادار مجاهدین( اند، که هیچ بعید نیستحین مکاشفه به این نتیجه رسیده



۹ 

 

تر و از آن جالب« بندر خمینی»به « بندر امام»ترینشان تغییر های اندکی که مهماوتبا تف ،عیناً چاپ کرده است

   10.است« مشکالت عدیده»به « بروکراسی»تغییر 

المللی و اتحادیۀ آزاد بدون ذکر منبعی و بدون هیچ مدرکی در متن خبرِ در خبر دیگری اتحاد بیندوم: 

دهند و حزب کمونیست کارگری بهمن خبر می 12در « ادامۀ اعتراضات کارگران شهرداری بندر لنگه»خودشان از 

 به اعتراض در لنگه بندر شهرداری کارگران»گوید، اعظم ــ در وقاحت بر شانۀ آنها ایستاده و می ــ این شیاد

و در    11رسانی هرمز استاما اصل خبر از شبکۀ اطالع «.دادند ادامه اعتصابشان به دستمزد ماه 5 پرداخت تعویق

و روشن نیست که این « است شده شهرداری کارگران و کارمندان اعتراض سبب امر این که»... آن گفته شده 

ادامۀ »ها از آیا از جنس گالیه کردن نزد رسانه بوده یا بیشتر از آن. اما آن سایتاعتراض از چه جنس بوده است و 

 دار.هم اعتصاب ادامهکنند و آن یکی نیز آن را به اعتصاب تبدیل کرده است، آنصحبت می« اعتراضات

های اقماری نیرو»اخباری هست با عنوان  نگویم.دلم نیامد برایتان واقع بهکه هست مورد جالب دیگری سوم: 

، که به وضعیت نیروهای اقماری نفت اسفند 10ها منتشرشده در تاریخ از سایت نفتی« نفت این روزها چه کنند؟

هایی المللی بخشیکنندۀ اخبار اتحاد بیناسفند، جمع 11. در کنداشاره میشیوع یافته ویروس کرونا  اوضاعی کهدر 

اعتراض نسبت به عدم »کند کند و عنوان را میاضافه می انتهای آنرد و یک جمله از خود به بُاز این خبر را می

 ناگهان« اعتراض»بینید همان طور که می«. بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در رابطه با کارکنان اقماری صنعت نفت

کند با عنوان آزاد خبری کار میاسفند اتحادیۀ  12. در ، اما فقط در سطح عنوان مانده استسر از خبر درآورد

شده را دارد، المللی است و عالوه بر اینکه آن جملۀ اضافهو همان خبر اتحاد بین« اعتراض کارکنان صنعت نفت»

 11. شاید بپرسید چرا داده استها( اسفند )یک روز پس از خبر نفتی 11در کارکنان صنعت نفت « تجمع»خبر از 

اسفند منتشر شده پیش چشم دارد و  11المللی را که را اتحادیۀ آزاد خبر اتحاد بیناسفند. پاسخش ساده است، زی

رسد که اسفند بوده است و بعد پیش خود در حین مکاشفه به این نتیجه می 11« اعتراض»کند این خیال می

ب و تجمع اعتصا»اعتراض از جنس تجمع بوده است. البته، جای شکرش باقی است که این خبر هنوز تبدیل به 

که را اسفند خبری  1۳. سازمان فدائیان )اقلیت( در نرسیده است« قیام علیه رژیم»نشده و کار هنوز به « دارادامه

کند. سایت ایران آزاد منتشر می آزاد( و از روی دست اتحادیۀ دست چرخیده بدون ذکر منبعی )حتی اتحادیۀ چند

و این گونه خبرهای دروغین  آزاد کار کرده است د را به نقل از اتحادیۀآزا اسفند عین خبر اتحادیۀ 1۳وایر هم در 

                                                            

، https://bit.ly/2PyJUhq، http://etehadbinalmelali.com/ak/13-11-98/، https://bit.ly/3aeISiDترتیب: ، بهها. آدرس10  

https://bit.ly/2uMkC8u  وhttps://bit.ly/2Tqqk8o. 

، http://etehadbinalmelali.com/ak/12-11-98/ ،https://bit.ly/2PBPuiW ترتیب:، بههاآدرس. 11  

https://wpiranfa.com/?p=15132  وhttps://bit.ly/3ah2P8n. 
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از هیچ اعتراض  در اینجا چگونگیِ   12المللی و اتحادیۀ آزاد مانند ویروس کرونا در حال شیوع است.اتحاد بین

ها ز نفتیچه سرگذشتی ا نفتدر حوزۀ  نیروهای اقماریبیچاره بینید. ساختن و از اعتراض تجمع ساختن را می

 منتشر کند.اند. شاید همین روزها ترامپ هم خبرشان را به فارسی در توئیتر آزاد تا ایران وایر طی کرده تا اتحادیۀ

 

 هاکمونیستچپ بورژوایی و 
 

کافی گام برنداشتیم و آن گام تغییر ادبیات ما و بیرون کشیدن بیشتر این به اندازۀ هنوز ما  در یک موضوع

ما متأثر بودیم. درست است که  ای از آنکه همۀ ما به درجه ،استطلبی ادبیات از میراث جنبش سرنگونی

ی ای از حقانیت برادرجه نما، اما گویا هنوز در ذهنرا نقد کردیم و از آن فاصله گرفتیم جنبش ضد رژیمی

و رژیم قائل  طلبیجنبش سرنگونیای که هیچ تمایزی میان آن لحظه .قائلیم طلبان در تقابل با رژیمسرنگونی

   1۳آن لحظه این گسست کامل شده و هنوز کامل نیست. نباشیم

 

البته ما ا ،بر این نیست که تدارک قسمی از چپ بورژوایی است ایکافی دلیلاشتباهی که تدارک مرتکب شده 

 پرداختن ،سبببه همین . شودهایی ممکن میرخ دادن چنین اشتباهبه واسطۀ آن، دهد که هایی میاز انحراف نشان

ین مقاله مربوط باشد و نه بیشتر ــ البته تا جایی که به ا دهدرا میچنین اشتباهی  امکان بروزهایی که به انحراف

 .نمایدضروری می ــ

 پروغرب دانشجویان و نویسندگان کانون بازاریان، آنها نظر از که) کارگر طبقۀ از تصویری بورژوایی چپ

 کندمی سعی شد، بیان ترپیش که آنهایی جمله از ها،واقعیت قلب با که کندمی عرضه( شوندمی آن شامل هم

. بردمی سر به انقالبی وضعیت در ایران که بقبوالند و بگذارد واقعیت جای را خودو آرزوهای  ذهنی اتتصور

 اساساً از پی بینش و است بورژوایی چپ مطلوب هدف ایران در انقالبی وضعیتدروغین  عرضۀ تصویر

به  در چند سال اخیر ع بورژوایی آنهاو منافبینش دروغین و  تصویراین  پیوند .آیدانۀ آنها میطلبسرنگونی

بنابراین، در این  .انجامیده است گراییخیابانراهکارهای شوراگرایانه )که نه صورت و نه معنی کمونیستی دارد( و 

                                                            

، http://naftiha.ir/27920 ،http://etehadbinalmelali.com/ak/11-12-98/ ،https://bit.ly/2PINjKI ترتیب:به ها،آدرس. 12  

https://fadaian-aghaliyat.org/?p=33062  وhttps://iranwire.com/fa/news/khuzestan/36908. 

جنگ، پروپاگاند جنگی و »در  01:11:00تا  01:0۸:00های بهمن شفیق از قسمت سوم صحبتشده و منتخبی از . قسمت پاالیش1۳  

 .http://tadarok.org/index.php/multimedia/audio/item/2065-2019-06-30-14-40-02«: مبارزه طبقاتی )صوتی(
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تا انحراف و سرگشتگی  شودموضوع وضعیت انقالبی است و به رابطۀ تدارک و وضعیت انقالبی پرداخته میبخش 

 تدارک در این باره بررسی شود. هایها و بحثبیانیهموجود در 

ثانیاً،  ؛نقالب. اوالً، کیستی کارگزار اپرداختوجه به موضوع  دواز  باید یانقالب و وضعیت انقالب بارۀدر

 قیاس وضعیت مشخص با وضعیت انقالبی. و چیستی وضعیت انقالبی

ی است که . مردم همان جامعۀ مدناست «مردم»کارگزار انقالب از دید چپ بورژوایی  .انقالب کارگزار کیستی

گرایان و در کل، هرکه سر عناد در تقابل با حکومت قرار گرفته و از این رو، کارگران، دانشجویان، زنان، همجنس

چپ  وجه، تدارک در مقابلاین اند. از گیرد و اینها کارگزار انقالببا حکومت دارد در دایرۀ جامعۀ مدنی قرار می

 ها قرار گرفته است.جبهۀ کمونیستو در است بورژوایی 

پیش از هر چیز باید دید که وضعیت  .انقالبی وضعیت با مشخص وضعیت قیاس و انقالبی وضعیت چیستی

شود. در تنهایی، هر اندازه هم زیاد باشد، همیشه به وضعیت انقالبی در کشور ختم نمیستم بهانقالبی چه هست. 

یست که طبقات پایینی نخواهند تحت اوضاع قدیمی زندگی کنند، بلکه اغلب موارد، برای انقالب فقط کافی ن

تنهایی بهد تواننمینیز این دو مورد و البته الزم است طبقات باالیی قادر به فرمانروایی به شیوۀ قدیم نباشند. 

اشته باشد ای دد، مگر اینکه کشور طبقۀ انقالبیتواند موجب انهدام کشور شوانقالب شود، بلکه فقط می موجب

و توان ایجاد نظم نو داشته باشد و    14که بتواند حالت منفعل ستم را به حالت فعال انقالب و قیام تبدیل کند

 ،یعنی تغییر ذهنی پدید آمده باشد؛عالوه بر تغییرات عینی، و  اش تغییرات چشمگیری یافته باشدآگاهی طبقاتی

 که را، کهنه حکومت بتواند که باشد قدر آن حکومت نابودی برای انقالبی ایتوده اقدام در انقالبی طبقۀ قدرت

نبرد قطعی لحظۀ    15.کند( جاجابه یا) خرد کند،نمی سقوط خودخودبه نشود سرنگون اگر بحران دورۀ در حتی

آن موقع فرارسیده است که اوالً، تمام نیروهای طبقاتی دشمن آن قدر که باید سردرگم شده باشند، ستیز کرده 

های بورژوازی و دموکراتهای میانی ــ خردهباشند و ناتوان شده باشند؛ ثانیاً، تمام عناصر متزلزل و مردد الیه

قدر که باید در برابر خلق رسوا ساخته باشند و با  ازی ــ خود را آنبورژوا، به شکل متمایزی از بورژوخرده

در پیشگاه را اعتبار کرده باشند و خود آبرو شده باشند ــ خود را بیقدر که باید بی ورشکستگی عملی خویش آن

ترین و اطعخلق رسوا ساخته باشند؛ و ثالثاً، در میان پرولتاریا، گرایش روحیات عمومی به سوی پشتیبانی از ق

شدت رو به اوج باشد. در چنین ترین اقدامات انقالبی علیه بورژوازی آغاز شده باشد و این روحیات بهجسورانه

                                                            

بدون تاریخ و  ،«نقالبیا موقعیت» هدربار مقاله چنداز جزوۀ ، «اول ماه مه بوسیله پرولتاریای انقالبیروز نبرد »والدیمیر لنین، . 14  

 .ایران خلق فدایی چریکهای سازمان هوادار آمریکا در ایرانی دانشجویان سازمان از بازتکثیرمترجم، 

 از بازتکثیریخ و مترجم، بدون تار ،«انقالبی موقعیت» هدربار مقاله چنداز جزوۀ ؛ برگرفته دوم انترناسیونال شکست لنین،والدیمیر . 15  

 .ایران خلق فدایی چریکهای سازمان هوادار آمریکا در ایرانی دانشجویان سازمان
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توان نظامی دشمن تحلیل رفته باشد و نیروهای مسلح باید ضمن اینکه    16صورتی لحظۀ انقالب فرارسیده است.

 در باید، که است وضعیتی انقالبی وضعیت شده باشد. یسرگشتگدر انتخاب میان پرولتاریا و بورژوازی دچار 

 طبقۀ روحیۀ و سیاسی تفکر به زیادی حد تا این و بدهد را حاکم قدرت به تبدیل اجازۀ پرولتاریا به آتی، دورۀ

 احزاب به و باشد داشته جامعه در رادیکال و انقالبی تغییر به امید باید متوسط طبقۀ یعنی، دارد؛ بستگینیز  متوسط

   17.درافتد فاشیسم ورطۀ به کشور است ممکن وگرنه نکند، اطمینان بورژوازی طبقۀ و

ام، تدارک حال باید دید که تصور تدارک کمونیستی از وضعیت ایران چه هست. تا جایی که من بررسی کرده

 ایشانهها و بحثنوشتههست یا نیست. اما در « وضعیت انقالبی»گوید وضعیت ایران جایی مشخصاً نمی

ینکه وضعیت ادال بر های وجود دارد هایی وجود دارد دال بر اینکه وضعیت انقالبی هست و نیز نشانهنشانه

 م.پردازیست، که در زیر به آنها میانقالبی ن

معتقد است که با گرفتن هر کارخانه به  ۹6تدارک در بیانیۀ دی  .است انقالبی وضعیت اینکه بر لاد یهاینشانه

توانند به گرفتن معوقات مزدی و واگذاری یابد، کارگران نمیکارگران خطر مداخلۀ امپریالیسم هم کاهش مینفع 

داران و زندگی لوکس و های زحمتکش هیچ گاه به این اندازه از کالن سرمایهکارخانه به دولت بسنده کنند، توده

های ت به تصرف خانهها دسنشینها و زاغهانمانخاند، هیچ مانعی وجود ندارد که بیصاحبان تجمل متنفر نبوده

یابی برای و به این مالحظه، فرصت تشکل است شده جدی اختالالتی دچار نظام سرکوب دستگاهخالی نزنند، 

ها تواند تعرضی به این تشکلشوندگان فراهم است، توان ایدئولوژیک نظام طوری آسیب دیده که نمیسرکوب

 پیروزی»های عظیمی در دستگاه سیادت طبقاتی بورژوازی ایجاد کند. توانسته شکاف ۹6ماه جنبش دیو بکند، 

 های توده انبوه صف تحولی، چنین خواهان نیروی بیشترین که بود خواهد میسر صورتی در تنها اجتماعی انقالب

. یردگ یشکل م یمتفاوت یاکنون ائتالف طبقات»« .باشند داشته حضور نبرد میدان در زحمتکش، و کارگر میلیونی

 از که است ائتالفی برعکس،. نیست بورژوازی سیر شکم منورالفکرهای هدایت و رهبری تحت دیگر که ائتالفی

 طبقۀ و خشمگین پرولتاریائی: است برخوردار مسلط تولیدی نظم بنیانهای نقد سوی به حرکت لوازم همۀ و همه

انقالب یا  یراهدهد که طبقۀ کارگر در دونشان میوضعیت ایران  تدارک از بندیصورت «.عروج از ناامید متوسطی

   1۸.گرفتار است و تدارک امیدوار به انقالب اجتماعی است اجتماعی یا افتادن به ورطۀ جنگ داخلی

 در. شوند می ظاهر خیابانها پهنه بر نیز نیرومندی بخش امید های نشانه بار این»گوید، می ۹۸در بیانیۀ آبان 

 پیدایش به و است شده ظاهر بیشتری قدرت با ایران سیاست سپهر در طبقاتی امر امروز، تا ۹6 دی بین فاصله

                                                            

 .105 ص ،1۳۸7 اینترنتی، نشر پورهرمزان، محمد ترجمۀ ،کمونیسم در «گراییچپ» کودکی بیماری لنین، . والدیمیر16  

 نشر اینترنتی.ترجمۀ آرمان پویان، ، «موقعیت انقالبی چیست؟». لئون تروتسکی، 17  
18. http://tadarok.org/index.php/statements/item/1857-2018-01-01-23-06-40 
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تدارک « .اند یافته گسترش نیز حکومتی های پایه درون تا که است انجامیده طلبی عدالت گوناگون جریانات

 در نیز اعتراضی جنبش این استقالل های نشانه که است این در بار این تفاوت»گوید، می بنزیندربارۀ شورش 

 مبنای بر فراگیر جنبشهائی و رفته فراتر کور و موردی خیزشهای از که است رسیده فرا آن زمان.. .ظهورند حال

 شکل عینی شرایط گام به گام.. .شدنی است امری جنبشی چنین به دستیابی امروز.. .دهیم شکل را طبقاتی امر

 برداشتن امروز همین از ...کند می فراهم را اجتماعی انقالب به زدن دست و تدارک برای جنبشی تکوین و دهی

   1۹«.کنیم آغاز را امر این برای مند نقشه و سنجیده گامهای

 لحظه در ۹۸ آبان سطح، ترین ای پایه در»گوید، می دربارۀ شورش بنزین «کمونیسم و فتح خیابان»در بیانیۀ 

 نه .بود رفته میان از آن در موجود های مکانیسم با ایران جامعه بنیادی تضادهای حل امکان که شد می واقع ای

 سابق روال همان به توانست می معاصر ژئوپلیتیکی چالشهای متن بر بورژوازی متخاصم فراکسیونهای بین جدال

 طور به زحمت و کار طبقات توده و حاکم طبقات بین و کلی طور به جامعه و دولت بین رابطه نه و یابد ادامه

   20«.بود جمهوری ریاست انتخابات جریان در و ۹6 سال آغاز در که باشد همانی توانست می دیگر مشخص،

یران اوضعیت انقالبی در هایی دال بر وجود نشانه تأییددر بندی کنم، های تدارک در باال را جمعاگر گفته

های عظیمی در دستگاه سیادت طبقاتی بورژوازی ایجاد شکاف: کرداشاره توان می نکات زیر به ۹6پس از دی 

 گیریشکل امکان کند؛می اجتماعی انقالب به زدن دست مهیای را وضعیت دارد عینی شرایطشده است؛ 

ها و یش از حد بر پایینیب]ستم  این دو مورد»گوید، لنین می دارد؛ وجود طبقاتی امر مبنای بر فراگیر هایجنبش

تواند موجب انهدام کشور شود، تنهایی موجب انقالب شود، بلکه فقط میتواند بهنمی ها[باالییصفوف بحران در 

ای داشته باشد که بتواند حالت منفعل ستم را به حالت فعال انقالب و قیام تبدیل مگر اینکه کشور طبقۀ انقالبی

 ایطبقۀ انقالبییعنی  شودمی رطۀ جنگ داخلیدوراهیِ یا انقالب اجتماعی یا افتادن به و وقتی صحبت از و« کند

 شده جدی تیاختالال دچار نظام سرکوب دستگاه ؛محقق کند انقالب اجتماعی راتواند که می در ایران هست

 نقد ویس به حرکت لوازم ی«همه و همه» ، کهعروج از ناامید متوسط طبقۀ و خشمگین پرولتاریایوجود ؛ است

در میدان  هابوه تودهصورت حضور ان در فقط اجتماعی انقالب پیروزیو در نهایت، ؛ است داریسرمایه هایبنیان

 .بود خواهد میسرنبرد 

 وقوف»کند که اشاره می ،«کمونیسم و فتح خیابان»تدارک در  ست.نیل بر اینکه وضعیت انقالبی اد یهاینشانه

 است آن به وقوف با. است کمونیستی مشی اتخاذ برای کننده تعیین شرط پیش یک حاکمه طبقات قدرت این به

 که برد پی آنانی خیانت عمق به هم و کرد خودداری نهائی زودرس نبردهای میدان به ورود از توان می هم که

                                                            
19. http://tadarok.org/index.php/statements/item/2122-2019-11-18-00-37-47 

20. http://tadarok.org/index.php/statements/item/2132-2019-12-22-21-39-50 
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 سازمان» تدارک همچنین معتقد است،« .دهند می سوق زودرسی نبرد چنین سمت به را جامعه زحمتکش های توده

 امرشان که آنهائی همه. داشتند سازمان همه. بودند آماده همه آبان خیزش در.. .نیست متشکل آگاهی جز چیزی

 است معتقد تدارک ،«...کوتاه الشخورها دست» ،۹۸ آبان بیانیۀ در «.معترضین خود امر از غیر به بود چیزی هر

 انقالب وقوع شرطپیش جامعه در زحمتکشان و کارگران میان سازمانی هایشبکه ترینگسترده و ترینوسیع وجود

 گونه هر که دهد می نشان کمونیسم و داری سرمایه تاریخ نیز میزان همان به»تدارک معتقد است،  .است اجتماعی

 داشته دنبال به را بورژوازی خونین انتقام و قساوتها بیشترین اجتماعی انقالبی به زدن دست برای زودرسی اقدام

 یک در شرکت از بسا چه کارخانه یک در کارگری تشکل یک ایجاد» ، معتقد است،۹6دی  در بیانیۀ «.است

 «.باشد ارزشمندتر مراتب به خیابانی تظاهرات

هایی دال بر وضعیت انقالبی در ایران پس وجود نشانه ردبندی کنم، در های تدارک در باال را جمعاگر گفته

حاکمه؛ توجه به نبود سازمان و آگاهی طبقاتی وقوف بر قدرت طبقات  توان اشاره کرد:به نکات زیر می ۹6از دی 

؛ اذعان بر اینکه وجود تر تلقی کردن ایجاد تشکل کارگری از شرکت در تظاهرات خیابانیدر وضعیت کنونی؛ مهم

شرط وقوع انقالب اجتماعی های سازمانی در میان کارگران و زحمتکشان پیشترین شبکهترین و گستردهوسیع

 .در دست زدن به انقالب اجتماعیاز اقدام زودرس  هشدار؛ و در نهایت، است

 اختالالت دچار امنظ سرکوب دستگاه و آمده پدید بورژوازی صفوف میان عظیمی شکاف اگر .تدارک سرگشتگی

وقتی وضعیت را یا انقالب از یک سو،  ؛ندارد اعراب از محلی حاکم طبقۀ قدرت بر وقوف دیگر ،است شده جدی

ای هست که امکان شکست یا توفیق آن افتادن در ورطۀ جنگ داخلی تصور کنیم، یعنی طبقۀ انقالبیاجتماعی یا 

انقالب( مشخص نیست  در خلق اش )شکست یا توفیقای هست که نتیجهیعنی پیشاپیش وضعیت انقالبی ،هست

 کارگران وی دیگر،دهی کرده است، اما از سقدر که باید سازمان گونه است حتماً آن طبقۀ انقالبی آنو اگر این

 وقتی ــ ندارد وجود ایانقالبی طبقۀ دیگر بنابراین ندارند،( طبقاتی آگاهی) متشکل آگاهی یعنی ندارند سازمان

 مبنای بر فراگیر هایجنبش گیریشکل امکاناگر ؛ است درنیامده خود برای طبقۀ قامت در ندارد طبقاتی آگاهی

هم بدون وجود تواند قرار گیرد، آنیا می ها قرار دارددر مرکز توجه توده امر طبقاتی، یعنی دارد وجود طبقاتی امر

، بود خواهد میسردر میدان نبرد  هاصورت حضور انبوه توده در فقط اجتماعی انقالب پیروزیاگر آگاهی متشکل؛ 

دیگر  و خود طبقاتی منافع به آگاههای انبوه توده متشکلایم نه حضور ها کفایت کردهآن وقت به حضور انبوه توده

 طبقۀ و خشمگین پرولتاریای؛ اگر وجود نبود سازمان و آگاهی طبقاتی در وضعیت کنونی محلی از اعراب ندارد

 آگاهی، آن وقت است داریسرمایه هایبنیان نقد سوی به حرکت لوازم ی«همه و همه» عروج از ناامید متوسط

و نبود سازمان و آگاهی طبقاتی محلی از اعراب  نیست« همه و همه»آن پرولتاریای خشمگین بخشی از آن  متشکل
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همه و »شود و نویدبخشانه بخشی از آن سخن گفته می« طبقۀ متوسطی ناامید از عروج»از یک سو، از ؛ و ندارد

 در رادیکال و انقالبی تغییر به امید طمتوس طبقۀشود ــ یعنی ی لوازم حرکت به سوی نقد بنیادین تلقی می«همه

و سمت پرولتاریا را گرفته است وگرنه بخشی از  رده استنک اطمینان بورژوازی طبقۀ و احزاب به و دارد جامعه

طبقۀ متوسطی شد. از سوی دیگر، بهمن شفیق معتقد است داری تلقی نمیهمه و همۀ لوازم بنیادین نقد سرمایه

اندازهای اعتراض مدنی و رفرمیستی و به سمت گرایش دارد به جدایی کامل از چشمکه پایۀ اصالحات است 

بندی شدید تا حد خواستار دخالت مستقیم امریکا شدن رفته است و این بخش اعظم طبقۀ متوسط )که در قطب

متوسط، که  انتخابات مجلس نیز رأی نداد( در این دو سه سال اخیر از اصالح نظام قطع امید کرد ــ یعنی طبقۀ

بندی شدید تا حد خواستن دخالت مستقیم ناامید از عروج است و امیدی به اصالح نظام ندارد و به سمت قطب

 انتخابات،»دهد )از فایل صوتی ای از گرایش به سمت پرولتاریا از خود نشان نمیامریکا گرویده است، بارقه

 «(.اقتدار بازسازی و زوال کرونا،

 مثبتی نکتۀ به است انقالب شرطپیش گسترده یابیسازمان وجود که کندمی این از صحبت وقتی تدارک

 امکان گویا که فراگیر، هایجنبش حتی و گسترده یابیسازمان از منظور که کندنمی مشخص اما کند،می اشاره

 یا است گراییخیابان و خیابان حول فراگیرِ هایجنبش و گسترده یابیسازمان آید، پدید طبقاتی امر حول دارد

 صحبت وقتی ولی. را آن موارد برخی در و دید را این توانمی موارد برخی در. هاحوزه حول گسترده یابیسازمان

 خیابان حول گسترده یابیسازمان و فراگیر هایجنبش این که کندمی مشخص زیادی حد تا کندمی خیابان فتح از

 گسترده یابیسازمان و خیابان وقت آن بریم،می سر به انقالبی وضعیت در که باشیم قائل اگر. است گراییخیابان و

 که آنجا تدارک مالحظه، این به. کرد پیروی شوراها مشابه الگویی از باید و شودمی کنندهتعیین خیابان حول

 زیابیار دردانیم که می اما .کندمی خیابان فتح از صحبت است انقالبی وضعیت ایران کنونی اوضاع از تصورش

تدارک در این    21.ندنک آغاز است واقعی آنچه از باید بلکه ،است ممکن آنچه از نباید هامارکسیست موقعیت،هر 

ها صحبت بیشتر از امکانو  کدام واقعیت استاز گوید که مشخص نیست حاصل مذکور بارها سخنانی می متون

بسیاری از نتایج تدارک در خصوص  دربارۀ .و واقعیت پیوندی برقرار نکرده است هایی که میان آنهاکند، امکانمی

 مشخص. هایی صادر کرده است، زیرا تدارک بدون واکاویدن آنها و تحلیل آنها صرفاً گزارهواقعیت تردید هست

 صرف و فوالد و تپههفت اعتصابات صرف آیا. است شده ظاهر بیشتری قدرت با چگونه طبقاتی امرنیست 

                                                            

 .4، منتشرشده در سایت کمونیستهای انقالبی، ص «دربارۀ تاکتیکهاهایی نامه». والدیمیر لنین، 21  
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مشخص نیست مبتنی بر کدام  است؟ شده ی ظاهربیشتر با قدرت طبقاتی امرتوان گفت می( آبان یا) دی شورش

های عظیم چه واقعیت شکاف عظیمی در دستگاه سیادت طبقاتی بورژوازی پدید آمده است و مصداق این شکاف

( دچار به بعد ماهماه )و قاعدتاً از دیدیهستند. مشخص نیست مبتنی بر کدام واقعیت دستگاه سرکوب نظام در 

اخراج فعاالن  ،کارگراندستگاه سرکوب نظام در به خون کشیدن، بازداشت و سرکوب تیغ اختالل شده است. آیا 

 است؟برنده  از قبل اعتبار کردن و نابودی آنها کمترتعرض به اندک تشکالت مستقل برای بی صنفی کارگری و

کمونیسم و فتح »در بیانیۀ تدارک  مبتنی بر امر طبقاتی در کدام واقعیت نهفته است؟ های فراگیرامکان جنبش

 هایمکانیسم با ایران جامعۀ بنیادی تضادهای حلای واقع شد که امکان در لحظه ۹۸آبان  معتقد است که« خیابان

موجود در آن ایران با سازوکارهای دارانۀ سرمایهجامعۀ  آیا حل تضادهای بنیادی. بود رفته میان از آندر  موجود

 بالتکلیف کارخانجاتشان ماههاست که کارگرانی» گوید،می ۹6 دی در تدارکاساساً زمانی ممکن بوده است؟ 

 حقوق پرداخت قبیل از مطالباتی طرح به توانند نمی دیگر اکنون اند، نکرده دریافت حقوق خود و است مانده

 این واگذاری خواست که است رسیده فرا آن زمان اکنون. کنند بسنده دولت به کارخانه واگذاری یا و مانده عقب

 عملی مستقیما را آن شد، فراهم مساعدی فرصت چنانچه و کشید میان به را کارگران به واحدها و کارخانجات

 معوقات پرداخت برای کارگران اعتراضات بیشتر که یافت درخواهید دهید نشان بیشتری توجه اخبار به اگر« .نمود

 بوده دولت به کارخانه واگذاری کارگران خواست سال سه دو این اعتراضات ترینپرشکوه در و است شانمزدی

 «توانندنمی» کارگران که نباشیم متوجه است ممکن چطور اما است درست کنند بسنده این به نباید اینکه. است

 تشکل جز چیزی ابزار آن و بروند فراتر آن با که ندارند ابزاری هیچ کارگران ؟بروند هاخواست این از فراتر

 تدارک های«کنند بسنده توانندنمی» به توانندمی که است مستقلشان تشکل با کنونی وضعیت در. نیست آنها مستقل

تپه حمایت تپه به جای اینکه از بازآرایی و تجدید حیات سندیکای هفتاما تدارک در ماجرای هفت .نکنند بسنده

 مشخص گوید.هاست( از واگذاری کارخانه سخن می«توانند بسنده کنندنمی»کند )که ابزاری برای بسنده نکردن به 

 هایبنگاه با رقابت در طورچ است قرار ایران مشخص وضعیت در کارگران به واگذارشده ۀکارخان این نیست

 انقالب مالزم و نتیجه فقط سراسری مقیاس در کارگران به کارخانه واگذاری این، از فارغ اما. آورد دوام بورژوایی

 های نشانه که است این در بار این تفاوت» گوید،می آبان شورش دربارۀ تدارک. آن علت نه است، اجتماعی

 تدارک .چیست استقالل هاینشانه این که گویدنمی ما به و« .ظهورند حال در نیز اعتراضی جنبش این استقالل

 شکل را طبقاتیمبتنی بر امر  فراگیرِ هایجنبش و رویم فراتر کور هایخیزش از که فرارسیده آن زمان گویدمی

 انقالب الگوهای اساس بر اجتماعی انقالب کندمی خیال آیا است؟ متصور انقالب برای الگویی چه تدارک. دهیم
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 الگوی مانند فقط کمونیستی و کارگری متشکل هایهسته نبود در فراگیر هایجنبش دهد؟می رخ رنگی

 وضعیت تدارک شاید. شود، هر چند نیت خیر باشدو در نهایت تسلیم این الگو می است ممکن رنگی هایانقالب

 کارگری هایتشکل که ،دهدرخ می فرانسه و شیلی در آنچه کندمی خیال و گیردنمی نظر در را کشور هر مشخص

 هم که) ایحوزه یابیتشکل بدون. دهد رخ تواندمی نیز ایران در دارند، فعالی و قدرتمند متعدد، کمونیستی و

 است، طبقاتی رنگیِ انقالب خواستن حکمِ خواستن «طبقاتی» فراگیر هایجنبش( کمونیستی هم و است کارگری

 مرگبار چتر زیر از را خود جنبش که است رسیده فرا آن زمان امروز» گوید،می تدارک. نماییمتناقض همین به

 این« .کنید خالص آن فکرهای اتاق و امنیتی سرویسهای و اسالمی جمهوری نظام متخاصم دول های رسانه

 به دستیابی امروز». است فراوان ها،بیانیه الخصوصعلی تدارک، هاینوشته در که است گوییکلی از اینمونه

ای یابی حوزهباالتر گفتم که این جنبش فراگیر طبقاتیِ مد نظر بدون تشکل« .شدنی است امری جنبشی چنین

مبتنی بر چه  شدنی بودنهیچ توضیحی داده نشده است که این تسلیم انقالب رنگی خواهد شد، اما فارغ از این، 

 امکانات آن باید آن از پیش گویدمی را این واقعیت درون امکانات به توجه باتدارک  اگر .شودواقعیتی گفته می

 بهتا کنون  چرا شدنی است امری کهطبقاتی  فراگیر جنبش این کهاست به این بپردازد  بهترتدارک . دهد شرح را

 صورت این در اند؟چلفتی پا و دستاند اما از آن آگاه بوده هایمانکمونیست و کارگران آیا. است نپیوسته وقوع

اما اعتماد به نفس شروع کار را  انداز آن آگاه بوده هاکمونیست و کارگران آیا. نیست سازچاره تدارک توصیۀ

 میان ایندر  گویا. کندی در آنها ایجاد نمیاعتماد به نفس باز همتدارک  توصیۀکه در این صورت،  ؟اندنداشته

آیا طبقۀ متوسط ناامید از عروجی که تا بن دندان مسلح به ایدئولوژی . ندارد چندانیاهمیت  تدارک برای واقعیت

 تکوین زمان از» گوید،می ۹۸ آبان بیانیۀ در تدارک داری است؟بخشی از لوازم نقد بنیادین سرمایه امریکایی است

 خیابان انسانی، جوامع تپنده اصلی نبض عنوان به روستا جای به شهر شدن جایگزین و داری سرمایه نظم تثبیت و

 زحمتکش طبقات برای ویژه به. است بوده متخاصم اجتماعی نیروهای بین کننده تعیین جدالهای بروز محل همواره

 توده اراده اعمالِ ابزار تنها اغلب خیابان دولت، سطح در قدرت اعمال اجرائیِ و حقوقی و اداری ابزارهای فاقد و

 برای نیز کارگری اعتصابات ترین گسترده و بزرگترین حتی. است بوده حاکم طبقات راندنِ عقب و معترض های

 خیابان« .اند بوده خیابان در حضور و معدن و کارخانه بسته چهارچوبهای ترک به ناچار خویش اهداف تحقق

 و پراکنده هایتوده حضور. شودمی سنجیده مشخص وضعیت به توجه با بودنش مفید دیگری وسیلۀ هر مانند

 حضور و است چیز یک( شمارد یکسان تواننمی را دو این هرچند) ۹۸ آبان و ۹6 دی مانند خیابان در غیرمتشکل

فتح خیابان  اً به منظوررفص که خیابانی. دیگری چیز هاو اعتراض هااعتصاب قالب در خیابان در کارگران متشکل
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دعوت به خیابان قرار ذیل استراتژی گرایی است و عرصۀ خیابان ،ایحوزه هایتشکل وجود بدون ،شودمیمطرح 

 تشکالت گیریشکل نطفۀ باشد ایحوزه کار عرصۀ که خیابانی اما ،هاستکمونیست به خیانت همانگیرد، که می

 راندن عقب ابزار یگانه را خیابان که یانکس. گیردقرار میای استراتژی کار حوزه ذیلو  بود خواهد ایحوزه

 نیت با هرچند را، دشمن اردوی به شدن رهسپار خطر مشخص، وضعیت گرفتن نظر در بدون همآن د،نبینمی

 اما م،یسیاست این مخالف که دنبیاور مدرک و شاهد کههم  قدر هریا به گفتۀ بهمن شفیق،  دنخرمی جان به خیر،

 مسأله» گوید،می تدارک. دنرقصمی دندار زمین همان در و اندبورژوازی زمین در آنها که است این اساسی مسئلۀ

 آرام کار دوران. نیست رنگی انقالبات دوران دیگر ما دوران. است آن فتح بلکه خیابان، از ماندن کنار نه دیگر اما

سازمان دادن  صرفاًای کار حوزهاوالً، « .کرد اکتفا حزبی های هسته دادن سازمان به بتوان که نیست هم ای حوزه

 کار ،نیز هست. ثانیاًهای مشخص محیط کار درون حوزه فعالیت و سازمان دادن نیست، بلکههای حزبی هسته

 ت.اس گراییخیابان و به دور از تهور صبورانه بلکه ،نیست آرام کار ایحوزه

 آن از قسمی باال هایگفته که دارد وجود واقعیت از تدارک تصورات قبال در زیادی ابهامات و هاپرسش

کم و کیف پردازد. آیا از هایش به توازن قوای طبقاتی میمشخص نیست تدارک مبتنی بر چه در بیانیه .است

ها و اعتصابکم و کیف های اقتصادی کارگران در چند سال گذشته خبری دارد؟ آیا از ها و اعتراضاعتصاب

شکالت کارگری در ایران و تشکالت مستقل کارگری آگاه های سیاسی کارگران خبر دارد؟ آیا از تعداد تاعتراض

دچار گوید دستگاه سرکوب کند؟ وقتی میزند دقیقاً از چه صحبت میاست؟ وقتی از قوای بورژوازی حرف می

آگاه این نیروها تعداد و  ، افزایش یا کاهش بودجه، وسایل سرکوبنیروهای سرکوبگرشده آیا از اختالل جدی 

داند تداوم اعتصابات کارگری چقدر سرکوب کارگران آگاه است؟ آیا میمیزان ایش یا کاهش است؟ آیا از افز

کند داران بیشتر شده است؟ آیا وقتی از قدرت بورژوازی صحبت میاست؟ آیا مقاومت کارگران در برابر سرمایه

 از کاهش یا افزایش انباشت سرمایه آگاه است؟

توصیفاتی از وضعیت  سازد وبا ذهنش واقعیت را برمیدارک از یک سو تکنم: هایم را خالصه مینتیجۀ گفته

 فراگیرهای ایجاد جنبشو خیابان  فتحبه  ،و از این رو قرار داریموضعیت انقالبی کند که گویی در ایران می

از سوی  .شودنزدیک می بورژواییدهد و به این سبب، به چپ می حکم ،ایطبقاتی، در نبود تشکالت حوزه

درک طبقاتی پرولتاریا را  تا آنجایی که منافعبر سوژگی طبقۀ کارگر در انقالب اجتماعی معتقد است و  ،دیگر

صفوف و به د وشدور میاز چپ بورژوایی  ،دهی مستقل کارگری و کمونیستی واقف استو بر سازمان کندمی
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بر او یا غلبۀ انحرافش تدارک مبتنی بر غلبۀ  این سرگشتگی دوامی نخواهد داشت و. شودمیها نزدیک کمونیست

 خواهد کرد. از پیش تررا مشخص خود صف بر انحرافشاو 

های سیاستو داده شود ذار و از آن انآورده تدارک پیش چشمش  انحرافکرد که وظیفۀ کمونیستی اقتضا می

نگران و از نزدیک شدن ــ از نزدیک شدن به بورژوازی شود و از آن استقبال گذاشته جلو رویش  او کمونیستی

 .بود ها شادمانبه کمونیست

 محمدرضا حنانه

 1۳۹۸اسفند 
 

 پیوست
 آید:شان میالمللی برداشته است در زیر با ذکر منبع اصلیالنعل از اتحاد بیناخباری که تدارک طابق

 «توخالی های وعده و اقلیمی مزایای و حقوق سازی یکسان بخشنامه نشدن اجرا به نسبت رجال پتروشیمی کارگران اعتراض»( 1)

 عدم به اعتراض در افراد کنترل ورودی درب وبستن (کنگان)2 پارس 14 فاز پاالیشگاه کارگران اعتصاب» (2؛ )(ایلنا از اصل)

 پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت های سرویس رانندگان اعتصاب» (۳؛ )(ایرنا از اصل) «حقوق ماه 4 پرداخت

 معدن کارگران وتجمع اعتصاب ادامه» (4؛ )(جنوب عصر از اصل) «متوالی روز چندمین برای آمدشان در نازل سطح به اعتراض در

 متاهل کارگر 20 اخراج» (5؛ )(ایلنا از اصل) «شغلی امنیت ونداشتن همکاران اخراج به اعتراض برای(باراد بهاوند شرکت) چادرملو

 طرح کارگران اعتراضات ادامه» (6؛ )(خبرنگاران باشگاه از اصل) «اوالد حق پرداخت عدم برای بینالود گستر توسعه خدماتی شرکت

 اخراج» (7؛ )(ایلنا از خبر اصل) «مریوان فرمانداری مقابل تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت گاران آب انتقال وسامانه سد

 پتروشیمی تعمیرات واحد کارگر صدها اعتصاب ادامه» (۸؛ )(ایلنا از اصل) «دارشان دامنه اعتراضات چادرملوعلیرغم معدن کارگر 200

 گرمی علیرغم ومعیشتیشان شغلی بالتکلیفی ادامه از هپکواراک کارخانه کارگر» (۹؛ )(ایلنا از اصل) «متوالی روز دومین برای اروند

 در کاری حوادث کارگربراثر 1۹۹6 ومصدومیت 72 باختن جان» (10؛ )(شرق روزنامۀ از اصل) «گوید می وعیدها و وعده بازار

 به تدارک اما شده چاپ دی ۳0 که اصفهان، استان قانونی پزشکی عمومی روابط از خبر اصل) «جاری سال ماهه درنه اصفهان استان

؛ (ایلنا از اصل) «پتروشیمی اقتصادی ویژه درمنطقه کارگران اعتراضات وگسترش ادامه» (11؛ )(است زده بهمن ۸ المللیبین اتحاد تبع

 «بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به اهوازدراعتراض یک منطقه شهرداری کارگران وتجمعات روزاعتصاب پنجمین» (12)

 مقابل موعد از پیش بازنشستگی نشدن اجرایی به نسبت همدان نوش خوش کارخانه کارگران اعتراضی تجمع» (1۳؛ )(ایسنا از اصل)

 از اصل) «اروند پتروشیمی کارگران اعتراضی وتجمعات اعتصاب وگسترش ادامه» (14؛ )(ایرنا از اصل) «همدان کاراستان کل اداره

 از اصل) «استانداری مقابل مشاغل بندی طبقه اجرایطرح عدم به نسبت ایالم سیمان کارخانه کارگران اعتراضی تجمع» (15؛ )(ایلنا

 نامعلوم وضعیت به نسبت خوزستان استان فاضالب و آب شرکت طرحی کارگران اعتراضی وتجمع اعتصاب ادامه» (16؛ )(فارس

 (17؛ )(ایسنا از اصل) «متوالی روز دومین برای پرداختش در تاخیر ماه وچندین حقوق نازل ،سطح وضعیت تبدیل وعدم شغلی

 تجمع» (1۸؛ )(ایلنا از اصل) «جاری هفته در متوالی روز دومین برای اروند پتروشیمی کارگران اعتراضی وتجمع اعتصاب ادامه»
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 خصوصی سازمان مقابل واگذاری از پس ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت فارس خلیج ونقل حمل شرکت کارگران اعتراضی

 اعتراضی تجمع» (20؛ )(ایلنا از اصل) «تندگویان پتروشیمی کارگر بروایت حقوق حداقل نازل سطح» (1۹؛ )(ایلنا از اصل) «سازی

 «اجتماعی تامین اداره مقابل وبازنشستگی شغلی،معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت برمجتمع نی کارگران

 خلیج پتروشیمی صنایع شرکت مرکزی ساختمان مقابل لردگان پتروشیمی مجتمع کارگران اعتراضی تجمع» (21؛ )(ایلنا از اصل)

 تقی محمد غیرقانونی بازداشت به اعتراض در( تهران)ایران معلمان صنفی کانون بیانیه» (22؛ )(هانفتی از اصل) «درتهران فارس

 اعضای اعتراضی تجمع» (2۳؛ )(ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای تلگرام کانال از اصل) «تشکل این دبیرکل فالحی

 و راه کل اداره مقابل شده خریداری مسکونی واحدهای تحویل برای ساله 17 بالتکلیفی به تبریزنسبت فرهنگیان مسکن تعاونی

 فاضالب و آب اداره کارگران اعتراض» (24؛ )(ایرنا از توضیحات از بخشی و ایلنا از اصل) «شرقی آذربایجان استان شهرسازی

 شهرداری کارگران اعتصاب» (25؛ )(فارس از خبر اصل) «عیدی ها وسال حقوق ماه 5 پرداخت عدم به نسبت ایالم استان روستایی

 های مجتمع کارگر 2 شدن الورود ممنوع» (26؛ )(کردپرس از اصل) «حقوق ماه 4 پرداخت عدم به اعتراض در قروه آباد سریش

 از اصل) «اعتراض برپایی برای کارگران رهبری و اغتشاش ایجاد و نظم در اخالل بدلیل کارفرما توسط کیمیا و فراورش پتروشیمی

 اعتراضی تجمع» (2۸؛ )(ایرنا از اصل)« ۹۸ سال نخست ماهه ۹ در کاری حوادث اثر کارگربر 1۳6۳ باختن جان» (27؛ )(ایلنا

 استانداری مقابل وحقوقشان حق پرداخت عدم به نسبت(آی. تی.آی ن)شیراز دور راه مخابرات کارخانه بازنشسته کارگران خانوادگی

بخش  به واگذاری از پس ها دریافتی کاهش به نسبت رفاه ای زنجیره های فروشگاه کارگران اعتراض» (2۹؛ )(ایلنا از اصل) «فارس

 جاده ونقل حمل و راهداری کل اداره کارگران اعتراضات» (۳0؛ )(ایلنا از اصل) «کار وزارت غیرفعال و نامناسب وبرخورد خصوصی

 دور» (۳1؛ ))اصل از صبح قزوین(« دارد ادامه وشهرسازی راه وزارت مقابل ومعیشتیشغلی  بالتکلیفی به نسبت قزوین استان ای

 اعتراضی تجمع» (۳2؛ ))اصل از ایلنا(« حقوق ماه چند پرداخت عدم به دراعتراض چوکا کارخانه کارگران وتجمع اعتصاب جدید

)اصل « شهر شورای ساختمان مقابل توخالی های وعده و حقوق ماه 1۸ پرداخت عدم به دراعتراض تهران ۳ خط متروی کارگران

 بموقع مطالبات پرداخت عدم به نسبت خراسان منطقه آهن راه فنی وابنیه خط نگهداری کارگران اعتراضی تجمع» (۳۳؛ )از ایلنا(

 فنی وابنیه خط نگهداری کارگران وتجمع اعتصاب» (۳4؛ ))اصل از منبع نامشخص(« نیشابور فرمانداری مقابل شغلی امنیت ونداشتن

 و کارگران تلگرام )اصل از کانال« دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق چندماه پرداخت عدم به اعتراض برای لرستان منطقه آهن راه

 2 از بیش پرداخت عدم به نسبت کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمع» (۳5؛ )آهن( راه فنی ابنیه و خط نگهداری کارکنان

 شهرداری منطقه کارگران اعتراضی تجمع» (۳6؛ ))اصل از صبح قزوین(« استان اول طراز مسئولین های توخالی وعده و حقوق سال

 تجمع» (۳7؛ ))اصل از موج(« هرمزگان استانداری مقابل دیگر بیمه ومطالبات وحق حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت بندرعباس ۳

 تعاونی مقابل مسکن تحویل به عدم نسبت ۳ و 2 سپیدار های پروژه عضو وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت رانندگان اعتراضی

 ۹5 سال اینکه وجود با: کنتورسازی کارگرکارخانه» (۳۸؛ ))اصل از ایلنا(« وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت مرکزی مسکن

 حوادث براثر کارگر ۸4 باختن جان» (۳۹؛ ))اصل از ایلنا(« کند نمی را رسیدگی ما های پرونده دادگستری ولی ایم کرده شکایت

 هایی مانند ایسنا و غیره(.و سایت)اصل از ایلنا « گذشته ماه 10 طی مازندران دراستان کاری


