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  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ می ٢٢
  

 ِپيشاھنگ پرولتری از نگاه امير پرويز پويان
  )۵٠ ]جوزا[ّگان سوم خردادمناسبت جانباخته ب( 

  

ًنه ظاھرا بلکه باطنا، دو نگاه پيرامون ع کس العمل و نقش آفرينی کمونيستی، در تقابل با نظام ھای سرمايه داری وجود ً

ِبه ھدر رفتن عمر کمونيستی را می توان، . ِراز با برنامه ھا و وظايف چيده شده نيستتادعاھا، رفتار و کردار، ھم. دارد
رغم  ُرغم بحران و علی علیدر عوض، سرمايه د و ھای درون آن، به عينه مشاھده نمودر ادامۀ رکود و سکون نيرو

.  يکه تاز ميادين طبقاتی ست وبقۀ مخالف خود، دست باال را داردی با طئدھای درونی اش، ھمچنان در روياروتضا

 نقاط جھان، احضور دائمی دستجات سرمايه و به تبع آنھا، دست درازی به جان و مال کارگران و زحمت کشان در اقص

ن جنبش ھای اعتراضی، اِندۀ اين نظر است که، گفتمان ھای غير مستقيم و دورادور مدافعتوسط نظام ھای حاکم، تأئيد کن

ِچرا که نشانه و رمز موفقيت آرمان کمونيستی، در خدمت به نظريۀ . تضمين کنندۀ پيشرفت و دلگرمی پائينی ھا نيست ِ
ين اقرار به اين موضوع است که ھم چن. پاسخگوئی به نيازمندی ھای عملی طبقۀ کارگر و ديگر اقشار تحت ستم است

در حقيقت . ستِی، و يا آرمان بی تکليفی در تقابل با سرمايه و رخدادھای اعتراضی نيئِآرمان کمونيستی، آرمان حايشه 

ی، با منش کمونيستی، سر سازگاری ندارد و در تخالف با اعمال باورمندان عملی پيشقراوالن انقالب انجماد و دنباله رو

ُ نماد برندگی کمونيست ھا، با بلوغ سياسی و با صراحت انقالبی در ھم آميخته شده است و در ستيز با، ۀالاست؛ به دنب ِ
به اين ترتيب ادای پيشاھنگِ طبقۀ . منظور انجام وظايف انقالبی سته ، ب"شرايط  مناسب و مطلوب"در انتظار ايجاد 

 جنبش ھای اعتراضی را انتخاب نمود؛ چنين منش و متدی، ُکارگر را نمی توان، در آورد و در مقابل، سياست دوری از

مغاير با سخت کوشی، کنش گری و تالش گری کمونيست ھای متحول گراست؛ مورد و يا مواردی که متأسفانه ھمچون 

  .خوابی ناراحت کننده و غم افزا، بر بدنۀ جنبش کمونيستی ايران سايه انداخته است

وری اسالمی، از ِام وظايف کمونيستی، در تقابل با رژيم سراپا مسلح و خشن جمھدھه ھاست که مقولۀ پيشاھنگ و انج

 توده ھا ر در اين مدت، سردمداران ھار و وحشی نظام، ھر آنچه را که تاکنون صالح دانسته اند، ب،درون تھی شده است

زندگی محنت بار ميليون ھا انسان  و ھر آنچه را که بدان باور داشته اند، عمل نموده اند و بر بدبختی ھا و بر  تحميل

ِبه ميزانی که تاريخ رژيم جمھوری اسالمی در بر گيرندۀ تعرض به زيردستان است، به . دردمند و محروم افزوده اند
ِميزانی بسيار گسترده تر، تاريخ نيروھای درون جنبش کمونيستی ايران، خالی از عکس العمل ھای مناسب، و خالی از 

عدم .  ارگان ھای سرکوبگر نظام می باشده جنبش ھای اعتراضی توده ھای ستم ديدۀ ايران عليِتعرض و سازماندھی
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 عملی توده ھا، و ھمچنين فلج شدن نيروھای مدافع جنبش ھای اعتراضی را می - پاسخگوئی به نيازھای اوليۀ سياسی 

مونيستی، کج فھمی بسيار دردناکی ، شوربختانه، در تعابير و تفاسير کر صحن جامعه به عينه مشاھده نمودتوان، د

ِ و با مختصات کنونی سازمان ھا و احزاب کھن تمرکز ءوجود دارد و به يقين می توان گفت که، تغيير آن، در چنين فضا
ُبر مبنای چنين حقايق تلخی ست، که جنبش کمونيستی، شاھد پر باری، شور . يافته در خارج از کشور، ناممکن می باشد ِ

ناصر جوان نيست؛ چرا که پشت ھای اعتراضی و ميدان، خالی از حضور، حمايت و پشت گرمی و شوق و جذب ع

 به ھمين دليل می توان گفت که در عمل، فصل مشترکی و يا  ون سياسی اقشار متفاوت انقالبی ستھای عملی نمايندگا

به . ان در صحن جامعه وجود نداردی با نمايندگان سياسی شئ توده -ِعکس العمل ھم زمانی ، مابين اعتراضات کارگری 

" بقاء"، جای خود را به تئوری "که باقی بمانيم، مجبوريم تعرض کنيم برای اين"که نظريۀ رد تئوری بقاء و  خاطر اين

، ۵٠ ]جوزا[ّمنش و انديشه ای که با افکار رفقای جانباختۀ سوم خرداد. داده است" تعرض نکنيم، تا باقی بمانيم"و 

  .قی نژاد و رحمت هللا پيرونذيری، در تضاد می باشدديز پويان، اسکندر صاھمچون اميرپرو

ِمضافا می توان بر اين موضوع اصرار داشت که، نگاه کمونيست ھای اواخر و اوائل دھۀ چھل و پنجاه، با نگاه تمامی  ِ ً

گی حرافان ی وظيفتقابل با ب با نقد عملی و در ءآن رفقا. مدعيان رھائی کارگران و زحمت کشان زمانه، گونه گونه است

و تسليم طلبان، قد علم نمودند و سنت و منطق تازه تر و شفاف تری، از آرمان کمونيستی به جامعۀ سراسر ظلم ستم 

 پيش گذاشتند، تا رکود و یً، بلندی ھا و بر آمده ھای مبارزاتی را بر شمردند و عمال پاءشاھنشاھی ارائه دادند؛ آن رفقا

ِ جنبش کمونيستی بعد از به ميدان تغيير فضای جامعه و انجماد. کنندخمود جنبش کمونيستی را، از فضای جامعه بر 
در حقيقت . ِآمدن، تفکر شاداب کمونيست ھای نوين و عمل گرا را، نمی توان انکار نمود و خط بی اعتباری بر آنھا کشيد

که باقی  برای اين"ای اعتراضی و ھمچنين کمونيستی را می شد، پس از قدعلم نمودن نظريۀ ِبر آمد و تکان جنبش ھ

، را در سطوح جامعه ديد؛ انتخاب و روی آوری تجمعات و دسته ھای متفاوت انقالبی و "بمانيم، مجبوريم تعرض کنيم

اين حقيقت بود که، خصلت رشد يابندۀ آنھم يکی پس از ديگری، به سمت مبارزۀ انتخابی چريکھای فدائی خلق، نمايانگر 

جنبش ھای اعتراضی، در رد سياست ھای تسليم طلبانه است؛ نمايانگر اين مرام بود که، ھيچ انقالب و جنبشی، بدون پا 

  . در ميانی عملی کمونيست ھا و آنھم در تقابل با رژيم ھای ديکتاتوری و خشن به پيش نخواھد رفت

ُزمان، پاسخ به نيازمندی ھای جامعه، پاسخ به رکود و خمودبه طور قطع، پاسخ پيشاھنگ آن ُ و پاسخ به کز کردگی  ُ

ی که به پرستش سياست ھای سرمايه می پرداختند و سر ئُمونيستی بود؛ در پاسخ به نيروھانيروھای به اصطالح ک

يريد تا از يورش مرگبار من در  من را بپذۀيد تا باقی بمانيد، سلطائبا من کنار بي" شاھنشاھی ھمچون تعظيم به فرامين

 و در  وران اختناقانی نداشت و بيھوده نبود که در درفتار و کرداری که با ذائقۀ پيشروان انقالب ھمخو. بود" امان باشيد

ِوران ترس و وحشت، پيشتازان انقالب ضد امپرياليستی، ارگان ھای سد کنندۀ جنبش ھای حق دوران بی امکانی و در د
ی را فراھم ئ توده -  مصاف طلبيدند و با اعمال انقالبی شان، زمينه ھای بيان و بروز مطالبات کارگری طلبانه را به

ِ، حامل پيام و پيغام "که باقی بمانيم، مجبوريم تعرض کنيم برای اين"که، تئوری رد بقاء و  ُسخن سر راست اين. نمودند
ه ھر روزه و ھر لحظه، در کالبد نحيف خود می دميد که پيام به رژيم شاھنشاھی و سرکوبگری بود ک. چند گانه بود

سرمايه داران تبديل نموده است، و پيغامی تازه و " جزيرۀ ثبات و آرامش"عنوان يگانه نظام مقتدر و به ه ايران را ب

 در عمل، ِکه، زمانی می توان، نشان کمونيستی را بر پيشانی خود چساند، که نوين به جنبش کمونيستی بود، مبنی بر اين

يار و ياور کارگران و زحمت کشان بود و پيشاپيش اعتراضات ميليون ھا انسان دردمند و آنھم در تقابل با دم و دستگاه 

  .ھای فاسد نظام ھای امپرياليستی قرار گرفت
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 نقصان ، ناماليمات وِين شده و قرمز نظام عبور نمودندِ خالف بی عمالن و کرنش گران، از خطوط تعيءآری، آن رفقا

بی دليل نبود که جنبش کمونيستی . ِ سازمانی را کنار زدند تا بر وظايف کمونيستی شان جامۀ عمل بپوشانند-ھای سياسی 

ُکه جنبش کنونی، جنبشی مرده،  رغم کمی نيرو، جنبش سر زنده و جنبش مطرح و تأثيرگذار بود، در حالی آنزمان، علی
، نه واژۀ بی مسماء و خالی از محتوا، ءکه مفھوم پيشاھنگ بنابه تفکر آن رفقاچرا . بی ثمر و ھدر شده به حساب می آيد

منش و .  و آنھم در تقابل با نظام وابستۀ سراپا مسلح شاھنشاھی بوده است  عملی مبارزاتی-ِبل حامل بار سياسی 

گر و ديگر توده ھای  طبقۀ کارکرداری که کمونيست ھای زمانه، فاقد آنند و بی جھت نيست که جنبش ھای اعتراضی

  .وردھا و پيشرفت ھای الزمه، در برابر رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی انداديده، محروم از دستستم

 اميرپرويز پويان، ء رفقا- ، ۵٠ سال ]جوزا[ّگان سوم خرداد ماهد تا جدا از گرامی داشت جانباختبنابراين، جای دار

 در نبردی نابرابر و در خانه ھای تيمی، تا آخرين لحظه ايستادند و اسکندر صادقی نژاد و رحمت هللا پيرونذيری، که

کيد گردد که زمانی می توان، أ، بار ديگر بر اين نظريه ت-بخش خلق ھای ايران نمودند را وثيقۀ انقالب رھائي جان شان

 در تقابل با ارگان را،دشمن را، از جان و مال کارگران و زحمت کشان پس زد که سازمان انقالبی و کمونيستی مسلح 

ِگر و حافظ بقای امپرياليستی علم نمود؛ زمانی می توان ادعای پيشاھنگی جنبش ھای اعتراضی ايران را ھای سرکوب
 و راه ھای بالنده و تمام کننده را در مقابل شان قرار داد؛ زمانی می توان به خصلت ھای  داشت، که ھمراه با آنان بود

و " رايط مطلوبش"بی توجه نشان داد، که از خط مشی تسليم طلبانه و به انتظار نشستن رشد يابندۀ جنبش ھای انقال

ِخالصه ناباوری به پيش شرط ھای پيشروندۀ مبارزه، چيزی جز به ھرز بردن بيش از اين . ور شدبه د" لحظه مناسب" ُ

 رژيم هران و زحمت کشان، عليانرژی ھای باقی مانده و مھمتر از آن، تحريف نقش پيشاھنگی مبارزات اعتراضی کارگ

  . لنينيست ھا نيست- سرکوبگر جمھوری اسالمی و آنھم از منظر مارکسيست 

  

  

  ٢٠١۶ ی م٢١

  ١٣٩۵ ]جوزا [ خرداد١

  

 

 

 
 


