انقالب در رويا
نگاهي به نوشته “مبارزه براي انقالبي ديگر ادادمه دارد!“ بهرام رحماني – منبع سايت ديدگاه



گرامي داشت روزهاي تاريخي اي نظير قيام پرشكوه خلق در سال ،57بهانه اي است،تا نقاط ضعف

و قعو

آنرا مورد مداقه قرار داده ،اشتباها را تصحيح نموده ،نقعاط قعو آنعرا برتهعته هعرده و از ايعذ رهاع ر راه

تهخير قدر دولتي را هموار هنيم .آقاي بهرام رحماني نيز سفي هرده است در نوشته “مبارزه براي انقالبي
ديگر ادادمه دارد!“ از ديدگاه خويش ايذ روز تاريخي را مورد بررسي قرار داده و راهكارهعاي “انقعب “ را
نشان دهد. ،حال بايهتي ديد چقدر در ايذ امر موفق شده است ؟
نويهنده هه گويا مي خواهد برپايه آنچه در “انقب  “57بوقعو پيوسعته اسعت و برحع ر داشعتذ نيروهعاي
انقببي از اشتباها دوران قيام و بفداز آن (بقول نويهنده انقب )،راه “انقب آينعده“ را نشعان دهعد و بابعت
هند هه هنوزهم انقب در دستور هار انقببيون قراردارد .اما وقتي در نظر دارد ايذ تاريخ و يا واقفه تعاريخي
را توضيح دهد  ،بفلت تنفرش از مبارزه مهلحانه چريكهاي فدائي ( بقول ايشان طرفداران“ خانعه هعاي تيمعي و
مبارزه چريكي“ ) به يك دروغ تاريخي دست مي زند،تا نتايج مورد عبقعه خعويش را از آن اسعتخرا هعرده و
درضمذ زيرهانه تصويه حهابي نيز با ديااههاي ديار هه مورد عبقه ايشان نيهت،بنمايد .ايشان بجاي اينكعه
آدرس ايذ نيروها را بدهد به عامي گويي پرداخته و ههاني را هه مشي انقببي سازمان چريكهاي فعدائي را رد
هرده و به حز توده پيوسته بودند و براي امام امت حول سعفار آمريكعا سعينه معي زدنعد را ،بعا نيروهعاي
انقببي در يك هاسه ريخته و آش شله قلمكاري از آن مي سازد هه خود نيز ،نمي تواند آنرا تمع و تور هعرده
و به تضادگوئي گرفتار مي آيد  ،به ايذ مي گويند  :تاريخ نااري به شيوه داستان حهيذ هرد شبهتري .
در ايذ خلط مبحث ،قرار است آنهائي هه خميني را امام ضعد امررياليهعت معي ناميدنعد ،در همعان هاسعه اي
ريخته شوند هه بقول ايشان ،عبقه مندان به “ خانه هعاي تيمعي و مبعارزه چريكعي “ ،يفنعي ههعاني هعه ر يعم
اسبمي را ر يم وابهعته و ارتجعاعي ارزيعابي معي هردنعد و بعديذ خعاطر نيعز از طعر

اه ريعت سعازمانهاي

“ همونيهتي “ موتود به چپ روي متهم شده بودند ،همانهائي هه به سرهار آمعدن ر يعم اسعبمي را تفعر
امررياليهتها به تنبش خلق ارزيابي مي هردند  ،همانهائي هه صبوري ها و حرمتي پور هعا در آن سعازماندهي
شده بودند.
راستش مذ نمي دانم هه ايشان در آن سالها چعه معي هردنعد ،فقعط معي تعوان حدث زد هعه ايشعان در هنعار
نيروهاي خط  3مشغول پرو ه وحد بوده باشند،هه نتوانهت تز بحث هاي بي حاصل روشنفكران آزادشده
از طبقا اتتماعي ،عملي به انجعام رسعاند و ايشعان بايهعتي همعي صعبر معي هردنعد تعا آقعاي حكمعت حعز
هادرهايشان را بهازد و اي شان افتخار عضويت در حز حكمت (ببخشيد حعز همونيهعت ) رابيابعد .يكعي از
ايذ سازمانهاي خط  3هه اتفاقا مهم ترينشان نيز بود ،يفني پيكعار ،مفتقعد بعود هعه اشعغال سعفار آمريكعا بعا
بخشي از خواستهاي ضدامررياليهتي توده ها هم خواني دارد و بفدها بفعداز ازهعم پاشعي پيكعار ،ععده اي از
هميذ “رفقا “ نوشتند هه ،مقصود آنها از بور وازي ليبرال ني،بور وازي ملي بود.اما آناني هه عبقعه شعديدي
به “خانه تيمي و مبارزه چريكي “ داشتند ،در هتا “مبارزه مهلحانه  هم استراتژي و هم تاهتيعك “ در سعال
 50نوشته بودند هه ايذ بور وازي ديار موتوديت ندارد و اما در مورد“ سفار گيعري “ هعم در سعه تعزوه

ايذ عوامفريبي را افشا نموده و توده هاي انقببي و طبقه هارگر را از افتادن در دام مرتجفيذ اسبمي برحع ر

داشتند. .حاال چه ههاني به طبقه هارگر عبقه نشان مي دادند و چه ههعاني “مرزبندثي ادا و ر رريدني بدا
گرايشات عقب مانثه بورژرازي “ملي“ ر “مذهبي“ نثايتنث“؟ ما قضاو را بفهده خواننده معي گع اريم  .امعا
اينجا بايهتي خاطر نشان هرد هه مقصود از بيان ايذ واقفيا  ،برعكس شيوه آقاي رحماني زير سعوال بعردن
مبارزا ايذ سازمانها هه بهرحال بنوعي بعا ر يعم مبعارزه معي هردنعد وبهعياري تعان خعويش را برسعر آن
گ اشتند نيهت  ،فقط نشان دادن اشتباها تبشهاي انهانهائي است هه تا پاي تان مبارزه هردند و حاال نوبعت
همونيهتهاي واقفي است هه ايذ اشتباها را تصحيح هرده و گ شته را چراغ راه آينعده سعازند ،بعدون اينكعه
بخاطر منافع حقير گروهي به دروغ و تحري

تاريخ متوسل شوند .

ايشان تصور مي هنند هه هرقدر بيشتر از طبقه هارگر سخذ باويند ،بيشتر همونيهت بودن خود را به اببعا
مي رسانند و بنابرايذ مي توانند هرچه دل تناشان مي خواهد سرهم بندي هرده و با يعك حكعم حزبعي ،ر يعم
سرمايه داري را سرناون هرده و سوسياليهم خويش را برقرارنمايند و البته از آنجائي هه امروز ههاني م عل
ايشان يافت مي شوند هه “سوسياليسم علمي را زياد “ مي شناسند ،تحت رهنمودهاي“ همونيهعتي “ ايشعان،

پيروزي قطفي است ،فقط هافي است هه “ هرچه اثر با صثاي بلنث ر رسا ماركسيسم را به عندوا ررمدا ر
ررزري بشر براي رهائي از يوغ ر ستم سر مايه  ،تبليغ ر ترريج كننث؛ به هما نسبت از يك سو مواعيت
اجتماعي پيثا مي كننث ر از سوي ديگر مطالبات ااتصادي  ،سياسي ر اجتماعي كارگرا را با صرف انرژي
كم تري مي تواننث به سرمايه دارا ر درلت حامي ر ها تحميل نماينث “.
سرس با يك نقل قول از مارهس و انالس و تفهيرهاي خعود از نوشعته هعاي معارهس و انالعس هعه بايهعتي
قاعدتا درست باشد  ،چون ايشان برخب

سازمانهاي دوران قيام (ببخشيد انقب !) “سوسياليسدم علمدي را

زياد “ مي شناسند ،به ايذ نتيجه مي رسند هه “ :اكنو مبارزات جاري كارگرا  ،زندا  ،جواندا  از تجدار
مبارزاتي فرارا ر رگاهي بقاتي بيش تري برخوردار است .ررزي نيست كه ده ها اعتدراض ر اعتصدا
كارگري ر توده اي در يهرهاي مختلف ايرا رخ نثهث .در چنين مواعيتي بيعي است كه.كارگرا در اين
مبارزات ررزمره سخت ر پيچيثه خود ،افق بقاتي ضثسرمايه داري ر سوسياليستي پيثا مي كنندث .امدا
ضعف بزرگي كه درحال حاضر ،در مقابل جنبش كارگري كمونيستي ايرا رجود دارد ،عدث تشد ل هداي
علني ضثسرمايه داري ر سراسري كارگري است “ و حاال راه چاره را بعدقت مبحظعه هنيعد  “:اگدر در ايدن
درره  ،جنبش كارگري كمونيستي بتوانث بدراين ضدعف خدود هلبده كندث ر مبدارزات جداري را از ريدق
همبستگي ر اتحاد تش ل هاي خود سراسري نمايث ،بي يك جامعه ما ،رارد مرحله مبارزه جدثي تدري بدا
سرمايه دارا ر رژيم خواهث يث “.
البته ايشان نمي گويند هه چاونه مي شود ايذ “ تشكب خود “ هارگران ايجاد شوند ،زيرا اگر ايعذ تشعكب
وتود خارتي نداشته باشند ،هه ندارند،آنوقت ديار اتحاد آنها براي برطر

هعردن ضعف

تنعبش هعارگري

نيز منتفي است .
و حاال به نكته گرهي دياري برمي خوريم و آنهم اينكه  :بايهتي بابت شود هه هارگران در مبعارزه روزمعره
خود مي توانند به مبارزه ضدسرمايه برسند .با اريد اينجا در توا آقاي رحماني نقل قولي از لنعيذ بيعاوريم
تا نشان دهيم هه ايشان در دام هدام تفكراتي گرفتار آمده اند.


“ جنبش خود بخودي كارگري بخودي خود فقط اادر به ايجاد ترريونيونيسم است(ر ناگزير رندرا ايجداد
مي كنث) ر سياست ترديونيوني بقه كارگر هم هما سياست بورژرازي بقه كارگر مي بايدث  .يدركت
بقه كارگر در مبارزه سياسي هنوز سياست ري را به سياست سوسيال دم راتيدك مبدثل نمدي كندث “ .
لنين  ،چه بايث كرد؟
ايذ تفكر فقط مختص آقاي رحماني نيهت  ،هه امروز دوباره در محافل همونيهتي ايران سعربرآورده اسعت،
هه تصور مي هند هارگران مي توانند در مبارزه روزمره اساسا به آگاهي سوسياليهتي ،يفني به نفي سعرمايه
دست مي يابند .
لنيذ بارها تاهيد هرده بود هه آگاهي سوسياليهتي در مبارزا خود بخودي طبقه هارگر حاصل نمعي شعود،
بلكه بوسيله روشنفكران به ميان طبقه هارگر برده مي شعود  .هعارگران اساسعا در مبعارزه روزمعره خعود بعه
آگاهي تروديونيهتي دست مي يابند و هرقدر هم ايذ مبارزا وسفت يابند ،نمي توانند تغيير ر يم سياسعي را
در دستور هار خويش قرار دهند .اگر بخواهيم روشذ تعر فرمولبنعدي هنعيم ،حتعا اگعر همونيهعتها بتواننعد در

مبارزا اقتصادي طبقه هارگر دست داشته باشعند ،مبدارزه ااتصدادي ررزمدره بقده كدارگرحوزه اصدلي
فعاليتشا در درر

بقه را تش يل نمي دهث؛ و تازه از اينها گ شته بردن آگاهي سوسياليهتي بميعان طبقعه

هارگر در شرايطي نظير ايعران بعا شعيوه هبسعيك امكعان پع ير نيهعت و در بهتعريذ حالعت ،بده دلمشدلولي
ررينف رانه تبديل مي شود ،هماناونه هه بفداز قيام چنيذ بوده است وتا هنون نيز از ايعذ نعو مبعارزه بجعز
رسيدن به بخش هوچكي از خواستهاي صنفي و نه هميشه ،حاصلي بدست نيامده است  .آري همعه معي داننعد
هه هرروزه در وسفت ايران مبارزا هارگري در تريان است  ،امعا اينكعه معي شعود بعه شعيوه نويهعنده ايعذ
تنبشها را بهم متصل هرد و آنوقت قعدر دولتعي را تهعخير هعرد ،مفضعلي اسعت هعه آقعاي رحمعاني و هعم
نظراتشان بايهتي حل هنند ،بقول مفرو

 :اين گوي ر اين ميثا  .بنابرايذ ايجاد تشكب “ علني ضثسرمايه

داري ر سراسري كارگري“ در شرايط سلطه همه تانبه ر يم وابهته به امررياليهم اسعبمي ،اگعر از ناآگعاهي
از شرايط تامفه ايران سرچشمه نارفته باشد ،آرزوي روشنفكران هارگرزده غارنشيذ است .
و در آخر به يك شاهكار ديار نيعز بايهعتي اشعاره هعنم و آنهعم اينكعه گويعا :

“

جندبش مدا كدارگرا ر

كمونيست ها علي رهم هر كمبود ر اي الي  ،بالنثه ر رر به ريث ر در حال ي وفائي است “ .
راستش آدم از اينهمه آشنائي آقاي رحماني با “سوسياليهم علمي “ شافت زده مي شود ،بنظر مي رسعد هعه
ايشان مارههيهم را نزد “ زنده ياد “ حكمت آموخته باشد ،هه “ اضافاتشان “ بعه مارههيهعم همعه و ازتملعه
نويهنده ايذ سطور را نيز شافت زده هرده است ،چرا هه تا زماني هه همونيهتها ( ونه از نعو معدرن حكمتعي
اش ) نتوانهته باشند تاهتيك ها و استراتژي محكم و مناسبي منطبق بعا شعرايط تامفعه بعراي تهعخير قعدر
دولتي تنظيم هنند ،نه تنها با شكهت روبرو خواهند شد ،بلكه صدما تعدي بعه رشعد تنعبش خواهنعد زد؛ و
داستان سراسري هردن “ مبارزات جاري از ريق همبستگي ر اتحاد تش ل هاي خود “ در حيطه آرزوهاي
روشنفكران تدا از توده ،باقي خواهد ماند.
عجيب اينجاست ،ههي هه “سوسياليهم علمي را زياد “ مي شناسد ،الاقل هوچكتريذ درسي از مبارزا توده
هاي هارگر و زحمتكش بفداز قيام نياموخته است . .همه مي دانند هه از همان آغاز به قدر رسيدن تمهعوري
اسبمي ،اه ريت قريب به اتفاق سازمانهاي همونيهتي ايران ايذ گرايش را نمايندگي مي هردنعد ،امعا بعه تعرا
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مي توان گفت هه هنوز هه هنوز است تنبش هارگري در حيطه اهونوميهتي دست وپا معي زنعد ،چعرا هعه ايعذ
سازمانها و عناصر همونيهت نمي توانند درك هنند هه تابيرگ اري بر تنبش طبقه هارگر و راديكعاليزه هعردن
آن  ،از بهتر مبارزه اهونوميهتي نمي گ رد و نفوذ سازمانهاي همونيهتي بر طبقه هارگر بهتاي به ابرگع اري
سازمان مزبور برهل تنبش انقببي توده اي دارد .ايذ سازمانها نمي توانند حتا تابيري قابعل لمعس بعر تنعبش
اهونوميهتي هارگران با ارند .
ما از آقاي رحماني مي پرسيم بيش از  5سال از حاهميت “ گرايش ارتجاعي اسالمي سدرمايه داري “! معي
گ رد و از همان سالهاي اوليه اقشار محروم تامفه و بخصوص طبقه هارگر مبارزه خويش را آغاز هعرده انعد
و از همان سالها آنهائي هعه ماننعد آقعاي رحمعاني عبقعه اي بعه“ خانده تيمدي ر مبدارزه چري دي “ نداشعتند
ودرانتظار بهم پيوستاي ايذ تنبشها بودند (چون براي سازمانهاي همونيهتي رسالتي قائعل نبودنعد ،چعرا هعه

گويا “ بقه كارگر در اين مبارزات سخت ر پيچيثه خود ،افق بقداتي ضثسدرمايه داري ر سوسياليسدتي
پيثا مي كنث )“.و فقط مشغول چاپ تزهاي ديار انقببعا و آنهعم بعا تفهعيرهاي معذ در آوردي خعود بودنعد،
نتوانهتند هوچكتريذ قدمي در راه تشكل هارگري بردارند .مبارزه سياسي را با نتايج حاصله از آن معي شعود
سنجيد و نه با بهيار گفتذ .
ما در پايان از آقاي رحماني “خواهشمنديم برآشفته نشده و به دقت سخذ ما را تا آخرش گوش هند (“.داخعل
گيومه از  :چه بايد هرد؟ لنيذ)
و آن اينكه در شرايط ايران فقط در پروسه گهترش تنگ انقببي است هه مي توان بعر تنعبش طبقعه هعارگر
تابير گ ارده،آنرا سازماندهي هرده ،آگاهي سوسياليهعتي را بعدرون طبقعه بعرده و او را بعراي بدسعت گعرفتذ
قدر سياسي آماده نمود ،درست همان چيزي هه آقاي رحماني هوچكتريذ عبقه اي به آن ندارد.
بر پايه آنچه در باال آمد ،متاسفانه آنچه آقاي رحماني در مورد آموزش از قيام  57مي گويد،آموزش نيهعت،
ضدآموزش است ،تحري

تاريخ است هه از آنتي پاتي هاي روشنفكري فراتر نمي رود و آنااه هه معي خواهعد

راه چاره را نشان دهد به اهونوميهم و سوسيال دمكراتيهم مي غلطد و تشكيب همونيهعتي را منحعل اععبم
مي هند  ،چراهه گويا هارگران خود بعه آگعاهي سوسياليهعتي دسعت معي يابنعد و آنوقعت مفلعوم نيهعت اينجعا
همونيهتها و در مورد آقاي رحماني “حز همونيهت “ به چه هار مي آيد ،بغير از اينكه در رويا خوا انقب
را ببيند؟
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